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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 942228 Nr: 677-43.2020.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, considerando que os valores a serem restituídos terão 

como beneficiária do crédito a sociedade de advogados Advocacia Ussiel 

Tavares S/S, o pedido deverá ser instruído com documentação relativa à 

sociedade. Assim, no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se a requerente 

para que adéque seu pedido com o que dispõe a Instrução Normativa SCA 

nº. 02/2011 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

apresentando nos autos o seguinte:a) Contrato Social da sociedade, por 

ser a beneficiária com natureza de pessoa jurídica, número de CNPJ, data 

de nascimento de todos os sócios, e-mail da sociedade com endereço 

completo; b) Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do 

Gestor da Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme 

o caso, condizente com o pedido, em que conste que expressamente que 

o valor a ser resti tuído foi  recolhido indevidamente. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009657-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FEITOSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLYTOUR VIAGENS LTDA (REU)

MEGA & CIA LTDA - ME (REU)

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

de direito, tendo em vista o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009179-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA CORREA DA SILVA (REU)

ADALBERTO LIMA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO - EPP (REU)

 

Intimação do advogado da autora, parano prazo de (5) cinco dias, 

manifeste sobre a certidão de Id. 30257976.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005184-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte requerida a, no prazo de 05(cinco) dias, recolher os 

honorários periciais devidamente corrigidos nos autos, conforme 

determinação de ID 15967809 e 18695619.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001115-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY LOPES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

 

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

dias, manifeste sobre o Ofício de ID 31502059.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005189-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY GUEDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

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

que de direito nos autos face a Petição ID 27772628.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005189-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY GUEDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte Executada /adversa para, querendo, manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias acerca dos Embargos de Declaração ID 

26649974, nos termos do artigo 1.023 § 2, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003082-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 31503529.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014889-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA-UNISUL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 3 de 510



SERGIO CLAUDIO DA SILVA OAB - SC6508 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYRA LUANNA NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 31505485.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014862-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO WILLIAM LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO RODRIGUES FILHO OAB - SP397220 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABDIAS RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 29874737.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005214-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PONTUAL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO(A))

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT7103-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCIPRI - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME (REU)

CELIO ROBERTO SILVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO JAIME CIPRIANI OAB - RS71309 (ADVOGADO(A))

JAIME CIPRIANI JUNIOR OAB - RS68203 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JONAS DIAS SANDES (TESTEMUNHA)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

LIVIO CARLOS BERTO DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

 

Intima-se a requerida/denunciante para providenciar a citação da 

Denunciada à Lide (Carta de Citação expedida no ID 31506091) na forma e 

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

determinação ID 31369924. OBSERVAÇÃO: Deverá ser indicado no AR: 

Nome e Endereço do Destinatário: Cia. Mafre Seguros Gerais SA, CNPJ 

061.074.175/0001-38, Endereço: Av. Das Nações Unidas, Brooklin 

Paulista, São Paulo, SP, CEP. 04578-000 Número do processo: 

1005214-07.2016.8.11.0003 Conteúdo do Envelope: Carta de Citação - 

Denunciação a Lide Endereço para devolução do AR: CARTÓRIO DA 1ª 

VARA CÍVEL - RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007980-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES OLIVEIRA MORAES (REU)

JOAO BATISTA DE MORAES (REU)

Outros Interessados:

KLEBSON MARCIO DOURADO (CONFINANTES)

SIMONE XAVIER DE FIGUEREDO (CONFINANTES)

JOAO MARTINS DOS ANJOS (CONFINANTES)

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

OTACICIO FRANCISCO DANTAS (CONFINANTES)

JANAINA ELIZA FRANQUINI (CONFINANTES)

 

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

manifeste sobre as certidões de Ids. 28886453 e 29772354.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005450-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - PR0049943A (ADVOGADO(A))

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO(A))

 

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

que de direito nos autos face a Certidão ID 31509061.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005611-66.2016.8.11.0003

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:

LUIZ ROBERTO PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005611-66.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Réu: Luiz Roberto Pires. Vistos, etc... Considerando 

os termos da certidão de (fl.81), determino a intimação pessoal do autor, 

na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco 

dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação 

da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) 

vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 04 de outubro de 2017. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006748-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA APARECIDA SOUZA BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIEQUISON DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT23158/O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

SD EMPRÉSTIMOS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1006748-44.2020 Ação: Obrigação de Fazer c/c Declaratória de 

Nulidade de Débitos e Danos Morais Autora: Celma Aparecida Souza 

Barboza. Réus: Banco Pan S/A e Outros. Vistos, etc. CELMA APARECIDA 

SOUZA BARBOZA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade 

de Débitos e Danos Morais” em desfavor de BANCO PAN S/A, BANCO 

BRADESCO S/A e SD EMPRÉSTIMOS, pessoas jurídicas de direito privado, 

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

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

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, indicando o Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do réu “SD Empréstimos”, eis que 

ausente nos autos, nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo 

Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP, sob pena de extinção do 

feito nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC. Transcorrido o 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 
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Direito da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013417-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para impugnar a contestação de 

Id. 30517862, no prazo de (15) quinze dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005425-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROZELIA CARVALHO SOARES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

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

1005425-43.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 706,00 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: LUCIA BENICIA 

PINHEIRO Endereço: Rua Cinco, 22, Marechal Rondon, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: ROZELIA CARVALHO 

SOARES Endereço: RUA DOZE, 113, JARDIM DINALVA MUNIZ, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78714-010 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

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

dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 706,00 e dos honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 

poderá o requerido(a) interpor embargos, que se processarão nos 

mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia 

do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Consta nos autos que a autora é adquirente de 

crédito perante a empresa Ótica Confiança, onde o proprietário 

disponibilizou artigos ópticos e serviços em prol à quitação do crédito que 

era devido à autora, uma vez que fora acordada entre o proprietário e a 

reclamante a prática de venda dos serviços designados à mesma, visando 

à quitação da estima. A Requerente é credora da Requerida na 

importância de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais). 

Referente à nota promissória emitida pela Requerida, no dia 04/06/2014, 

com vencimento para 12/07/2014, 12/08/2014, 12/09/2014 e 12/10/2014, 

no valor de R$ 115,00 e R$ 120,00. Vencida e não paga, conforme se 

inclusos documentos. Ocorre que a requerente, se valendo de meios 

suasórios e legais, tentou amigavelmente por inúmeras vezes o 

recebimento de seu crédito, contudo, não conseguindo lograr êxito e 

diante a inadimplência do executado, propõe a presente ação, no sentido 

de ver o seu direito satisfeito com o pagamento da importância 

demandada. DECISÃO: Vistos, etc... Considerando os termos do petitório 

de (fl.34 – ID 24682028), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, determino a citação da ré por edital, com fulcro no artigo 

256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo do 

edital é de (30) trinta dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

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

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo 

indicado, ficará o polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, 

§1º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

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

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARLENE 

STAUT ROMERA, digitei. RONDONÓPOLIS, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005189-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY GUEDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005189-91.2016 Ação: Declaratória de Inexigibilidade de Débito Autora: 

Roseny Guedes dos Santos. Réu: Mercado Livre.com (Ebazar.com.br 

Ltda). Vistos etc... ROSENY GUEDES DOS SANTOS, com qualificação nos 

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

desfavor de MERCADO LIVRE.COM (EBAZAR.COM.BR LTDA). 

Devidamente citada, apresentara contestação, a qual restou impugnada 

pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

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

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

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

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

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

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

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

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 
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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, 23 

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

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005347-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAMILSON FERRER DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO HENRIQUE FERNANDES OAB - MT0009866S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAUNA AGRO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMARA MOCHI JORGE OAB - MT11231-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005347-49.2016 Ação: Monitória Autor: Joamilson Ferrer dos Reis. Ré: 

Graúna Agro Eireli Me. Vistos etc... JOAMILSON FERRER DOS REIS, com 

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

presente ação em desfavor de GRAÚNA AGRO EIRELI ME. Devidamente 

citada, apresentara embargos monitórios, o qual restou impugnado pela 

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

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

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

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

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

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

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

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

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

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

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

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

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

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

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

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

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

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

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

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

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

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

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

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

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

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

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

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

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

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

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

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

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

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005450-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - PR0049943A (ADVOGADO(A))

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005450-56.2016 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Raimundo Nonato da Silva. Ré: Darom Móveis Ltda. Vistos 

etc... RAIMUNDO NONATO DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

DAROM MÓVEIS LTDA. Devidamente citada, apresentara contestação e, 

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

autos conclusos. D E C I D O: 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 
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nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006760-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003690-33.2020 Ação: Declaratória de Nulidade de Empréstimo 

Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais Autora: Kelly 

Cristina de Souza. Réu: Banco Pan. Vistos, etc. KELLY CRISTINA DE 

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

presente “Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c 

Repetição de Indébito e Danos Morais” em desfavor de BANCO PAN, 

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, soubera haver empréstimo vinculado ao seu benefício previdenciário 

no valor de R$7.329,66 (sete mil, trezentos e vinte e nove reais e 

sessenta e seis centavos), a ser adimplido em 72 (setenta e duas) 

parcelas no valor de R$203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos) 

cada, com início em 03/2019, referente ao contrato n°325156832-9, 

conforme documento de (ID 31323026); que, não reconhece tal obrigação 

como sendo sua. Por fim, requer em sede de tutela provisória de urgência 

que o réu suspenda a cobrança do empréstimo consignado discutido nos 

autos junto ao benefício previdenciário da parte autora, sob pena de 

aplicação de multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos de 

item ‘e’ de (ID 31323026, pág.29). D E C I D O: Considerando o documento 

de (ID 31323033), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita 

(art. 98, CPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a 

tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 

satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE 

URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - EMPRÉSTIMO -CONTRATO 

DESCONHECIDO - DESCONTOS DE PARCELAS EM PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA - SUSPENSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

COMPROVADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Nos 

termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco de resultado útil do processo - "As alegações de 

inexistência de débito e da ilegitimidade dos descontos nos proventos de 

aposentadoria, tratando-se de relação de consumo, revestem-se de 

probabilidade do direito e, por conseqüência, de perigo de dano." (TJ-MG - 

AI: 10086180019985001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 

15/02/2019) “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA 

DE URGÊNCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSINGADO - 

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - POSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE FRAUDE. 

1. De acordo com o que enuncia o art. 300, caput, do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. 2. Diante de elementos que indicam a probabilidade de fraude 

na contratação de empréstimo consignado, a suspensão dos descontos 

até que se decida o mérito do processo, é a melhor medida que se impõe.” 

(TJ-MG - AI: 10000181290560001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data 

de Julgamento: 26/03/0019, Data de Publicação: 29/03/2019) Assim, resta 

demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum 

acarretará ao réu, o qual poderá retomar os descontos caso venha, a 

presente tutela provisória de urgência, ser revogada; entretanto, o mesmo 

não se pode dizer em relação à parte autora que sofre o ônus da 

obrigação questionável. Assim, hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos 

descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, no que 

diz respeito ao contrato n°325156832-9, no valor de R$7.329,66 (sete mil, 

trezentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), com parcelas 

no importe de R$203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos), com 

início em 03/2019, conforme documento de (ID 31323026), sob pena de 

aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia, 

limitando-se a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), até ulteriores 

deliberações deste juízo, até ulteriores deliberações deste juízo. De outro 

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

de (Id. 31323026, pág.29), 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 07 de outubro de 2020, às 09h00min, 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, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001739-04.2020.8.11.0003
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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:

ALESSANDRA ALVES DOS REIS BARROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001739-04.2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S/A Ré: 

Alessandra Alves dos Reis Barroso Vistos, etc... OMNI S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor do ALESSANDRA ALVES 

DOS REIS BARROSO, com qualificação nos autos. Intimado a emendar à 

inicial, requereu a desistência da ação, pela perda do objeto (fls. 44 – Id 

31109041), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: O pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve 

ser deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É certo que se o 

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, desfavor de ALESSANDRA ALVES DOS REIS BARROSO, 

com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Custas pela autora. Transitada em julgado e 

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

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 24 de abril de 2.020.- 

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

Sentença Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1014181-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1014181-36.2019 Ação: Notif icação Judicial Autora: Kappa 

Empreendimentos Imobiliários Ltda Réu: Paulo Rodrigo Pereira de Souza 

Vistos, etc... KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor do 

PAULO RODRIGO PEREIRA DE SOUZA, com qualificação nos autos. 

Intimado a emendar à inicial, requereu a desistência da ação, pela perda 

do objeto (fls. 42 – Id 30050671), vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela autora é 

pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, desfavor de 

PAULOO RODRIGO PEREIRA DE SOUZA, com qualificação nos autos e o 

faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Custas pela autora. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, 

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

Rondonópolis-Mt., 24 de abril de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001850-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001850-56.2018 Ação: Cautelar Autora: M2 Comércio e Distribuidora de 

Peças Ltda Ré: Telefônica Brasil S/A Vistos, etc... M2 COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente ação em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, com qualificação nos autos, e após devidamente processado, 
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sobreveio o pedido de extinção (fls.124/125 – Id 31218077), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, 

parcialmente, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por M2 COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, todos com qualificação nos autos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “c” do 

Código de Processo Civil. Defiro o levantamento da importância depositada 

como caução em favor da empresa autora, mediante as cautelas de estilo. 

No que se refere as custas, deve ser observado o disposto no § 3º, do 

artigo 90 do Código de Processo Civil. Por fim, determino à senhora 

gestora que efetue o cancelamento da audiência (fl.122 – Id 31038555). 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roondonópolis-Mt, 24 de abril de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006682-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO SUDARIO DA COSTA OKADA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. DE ALMEIDA - ME - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1006682-35.2018 Ação: Indenização por Danos Material e Moral Autor: 

Romulo Sudario da Costa Ré: D. N. de Almeida Eireli-Me Vistos, etc... 

ROMULO SUDARIO DA COSTA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente ação em desfavor de D. N. DE ALMEIDA 

EIRELI-ME, com qualificação nos autos, e após devidamente processado, 

sobreveio o pedido de extinção (fls.98/99 – Id 27575263), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, 

parcialmente, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por ROMULO SUDARIO DA 

COSTA, em desfavor de D. N. DE ALMEIDA EIRELI-ME, todos com 

qualificação nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “c” do Código de Processo 

Civil. Sem custas, uma vez que beneficiário da assistência judiciária. 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roondonópolis-Mt, 24 de abril de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004886-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE THEMOTEO CARLOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004886-09-2018 Ação: Execução de Sentença Autora: Maria Alice 

Themoteo Carlos Ré: Telefônica Brasil S/A Vistos, etc... MARIA ALICE 

THEMOTEO CARLOS, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, com qualificação nos autos e após devidamente 

processado, postulou a extinção da ação (fl.173 e 175/176 – Id 31161083 

e 31167543), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C 

I D O: O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que 

fora alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu 

crédito, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do 

feito. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por MARIA 

ALICE THEMOTEO CARLOS, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro 

nos artigos 487, inciso III c/c 924, inciso III do Código de Processo Civil. 

Custas pela ré. Autorizo o levantamento da importância depositada em 

favor da autora, mediante as cautelas de estilo. Transitada em julgado e 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 24 de abril de 

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

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002081-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERBIOESTE HERBICIDAS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE APARECIDA MENDES ZIMER OAB - PR0049479A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002081-20/2017 Ação: Embargos à Execução Embargante: Herbioeste 

Herbicidas Ltda. Embargada: Transrio Transportes e Logística Ltda. 

Vistos, etc. HERBIOESTE HERBICIDAS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com ‘Embargos à Execução’ em desfavor de 

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, com qualificação nos autos, aduzindo: “Que, preliminarmente, 

impossível a propositura da ação de execução, nos termos do artigo 783 e 

seguintes do Código de Processo Civil; que, não fora celebrado qualquer 

contrato de transporte entre as partes e, a embargada, mesmo sendo 

credora da embargante desde o ano de 2015, estranhamente, não tentara 

uma composição amistosa e não levara a termo qualquer Notificação 

Extrajudicial constituindo a embargante em mora; que, impende notar que 

todos os Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte 

Eletrônico (DACTE) trazidos autos principais, não contém a declaração do 

recebimento dos volumes pelo destinatário, no caso esta embargante; que, 

as duplicatas emitidas unilateralmente pela embargada não possuem a 

assinatura da emitente ou daquele que deu respectivo aceite, tampouco a 

data, o que não se pode admitir, pugnando, assim, pela extinção dos 

presentes autos sem julgamento do mérito haja vista a ausência de 

obrigação certa, líquida e exigível face a esta embargante, com 

fundamento nos art. 783 e seguintes do CPC/2015 c/c art. 485, I e IV, § 3º, 

do mesmo diploma legal; que, no mérito, alega a embargada ser credora da 

embargante pela quantia líquida, certa e exigível de R$104.477,72 (cento e 

quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), 

calculado até o 31.12.2016, oriunda da prestação de operação de 

transporte para a embargante, conforme os conhecimentos de transporte 

e duplicatas emitidas, essas últimas protestadas por indicação; que, 

sustenta que a executada/embargante não honrara com o pagamento do 

débito, motivo pelo qual vira-se obrigada a recorrer ao Poder Judiciário 

para o recebimento dos valores que lhes são devidos; que, não assiste 

qualquer razão à embargada porquanto os fatos não ocorreram da 

maneira como foi exposto; que, a embargada, por sua vez, é empresa 

integrante do Grupo Transrio que atua na área de tecnologia em logística, 

efetuando o transporte de líquidos inflamáveis, e de carga seca e a granel 

(transporte do agronegócio); que, a mudança do quadro social da 

EMBARGANTE, também é pública e notória a crise econômico-financeira 

vivenciada pelo Brasil nos últimos anos, conjuntamente com a disparada 

da alta do dólar e a maxidesvalorização do real frente à moeda americana; 

que, o fluxo internacional de capitais ainda assimila e reage aos reflexos 

da crise, de consequências ainda desconhecidas, mas de expectativas 
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pessimistas, infelizmente; que, como a atividade da embargante depende 

da importação das matérias primas, esta é fortemente impactada pela 

cotação da moeda estrangeira; que, com o aumento do custo para 

fabricação dos insumos, a margem de lucro da empresa torna-se menor; 

que, tais fatos, somados à realidade da empresa, culminaram com o 

inadimplemento da embargante; que, inobstante tenham ocorrido atrasos 

no pagamento dos valores referentes aos transportes efetuados pela 

embargada, os valores que estão sendo cobrados por intermédio desta 

ação não são devidos; que, destaca-se que inexiste nos autos a 

comprovação da entrega das mercadorias à destinatária, já que todos os 

Documentos Auxiliares do Conhecimento do Transporte Eletrônico 

(DACTE) não estão assinados, não contém nome ou RG do recebedor ou 

mesmo o carimbo desta embargante, e não contém sequer a data/horário 

da suposta entrega; que, do mesmo modo, as duplicatas emitidas pela 

embargada não possuem a assinatura da emitente, daquele que deu 

aceite, ou a respectiva data; que, não bastasse isso, se hipoteticamente 

os valores fossem devidos, deve ser observado que a embargada aplicou 

encargos sem previsão, especialmente juros moratórios à taxa de 13% 

(treze por cento), o que é completamente descabido; que, certo é que os 

valores descomedidos que estão sendo executados são insubsistentes, 

acarretando na onerosidade excessiva da embargante; que, o pleito inicial 

não merece prosperar, e desde logo se indica que a quantia de 

R$104.477,72 (cento e quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e 

setenta e dois centavos) cobrada pela embargada não corresponde aos 

valores devidos, sendo necessária a análise criteriosa do pleito com o 

recálculo do débito mediante perícia judicial, visando ilação correta dos 

autos principais; que, aplicável a legislação consumerista no caso em tela, 

faz-se necessário a inversão do ônus da prova em favor da embargante, 

com fundamento no artigo 373, § 1º, do Novo Código de Processo Civil; 

que, a partir da análise dos documentos que fundamentam a ação 

executiva, bem como respectiva Memória de Cálculo, não são necessários 

maiores esforços para se concluir que a embargada não poderia ter 

manejado Ação de Execução em desfavor da embargada, pois a cobrança 

pretendida depende de ampla instrução probatória; que, há excesso de 

execução; que, após o recálculo dos valores supostamente devidos 

(cálculo da integralidade das duplicatas, até a data do ajuizamento da ação 

principal), aplicando-se correção monetária (média INPC/IBGE e IGP-DI) e 

afastando-se os encargos de mora abusivos, verifica-se a quantia de 

R$92.458,16 (noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e 

dezesseis centavos), o que é explicitado junto ao Laudo Financeiro 

trazido; que, uma vez superada a preliminar de mérito aventada, esta 

embargante indica um excesso à execução de, no mínimo, R$12.019,56 

(doze mil dezenove reais e cinquenta e seis centavos), assim, seja julgado 

procedente os presentes Embargos, com a condenação do embargado 

nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dão à causa o valor 

de R$104.477,72 (cento e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e 

setenta e dois centavos).” Intimado, oferecera impugnação (fls.184/239 – 

correspondência ID 6713710 a ID 6715000), onde procurara rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pela embargante, dizendo: “Preliminarmente, 

devem ser rejeitados liminarmente os presentes embargos, eis que 

meramente protelatórios , nos termos do artigo 918, inciso III, do Código de 

Processo Civil; que, reconhecera a divida, o que demonstra evidente 

interesse protelatório em seus embargos, pois, sequer fora capaz de 

produzir argumentos jurídicos convincente ou pertinentes; que, em suas 

primárias e descabidas argumentações, alega não ter ciência ou 

comprovação da entrega das mercadorias; que, em sua confusa e 

infundada peça, a própria embargante reconhece a existência de 

pendencias financeiras junto a embargada; que, Colaciona-se o e-mail 

enviado à embargada pelo financeiro da embargante, cuja qual, reconhece 

a dívida e o valor do debito sem correções, assim, devendo ser rejeitados 

os presentes embargos, aplicando-se as sanções nos parágrafos 2º e 5º, 

do artigo 77, do Código de Processo Civil; que, oportunamente apresenta 

os comprovantes de entrega das mercadorias, os quais foram remetidos à 

embargante à época das prestações de serviço de transporte; que, no 

que tange a legalidade e liquidez dos títulos executivos constantes na 

presente Execução, a parte Embargante, ratifica no inteiro teor, os 

argumentos, fundamentos e provas já carreados na peça inaugural; que, a 

embargada constituíra prova de seu direito; que, inexiste excesso na 

execução; que, o calculo apresentado pela embargada fora feito com 

aplicação dos juros legais na importância de 1% (um por cento) ao mês, 

conforme descrito na tabela anexa à inicial; que, o numeral 13 (treze) e 

valor 13% (treze por cento) contestado e destacado pela Embargante 

corresponde aos meses que a divida estava em mora ate a propositura da 

execução; ( ou seja de novembro de 2015 à dezembro de 2016 = 13 

meses); que, assim, aplicando-se 1% ao mês, teremos um total nos 13 

(treze) meses de vencimento de 13% (treze por cento) de juros, por fim, 

requer a improcedência de todos os pedidos, condenando-se a 

embargante nos ônus da sucumbência”. Sobre a impugnação, 

manifestou-se a embargante (fls.241/249 – correspondência ID 8100153 a 

ID 8100229). Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual 

pedido de dilação probatória (fls.250/251 – correspondência ID 9557291), 

oportunidade onde a embargada/exequente pugnara pelo julgamento 

antecipado do feito às (fls.252/255 – correspondência ID 9582562 a ID 

9582568), em contrapartida, a parte embargante/executada requerera pela 

produção de provas, nos termos dos fólios (fls.258/261 – 

correspondência ID 10104718). O feito fora saneado às (fls.262/264 – 

correspondência ID 15004359), onde fora indeferido o pedido de 

suspensão do feito, em razão de pretensa recuperação judicial, bem 

como, nomeado perito para a realização de perícia contábil, além, de 

designação da audiência de instrução e julgamento, não sobrevindo 

recurso. As partes apresentaram quesitos às (fls.265/268 – 

correspondência ID 15099351 a ID 15099373 e fls.270/277 – 

correspondência ID 15544098 a ID 15544100); o perito apresentara 

proposta de honorários (fls.283/285 – correspondência ID 18039895), a 

qual fora homologada às (fls.297/298 – correspondência ID 18697519). A 

parte embargante/executada comprovara o recolhimento dos honorários 

periciais (fls.300/302 – correspondência ID 19125981 a ID 19125987, 

fls.307/311 – correspondência ID 20757907 a ID 20757914 e fls.328/330 – 

correspondência ID 21394898 a ID 21394899). A decisão de (fls.297/298 – 

correspondência ID 21706760) reiterou o indeferimento da suspensão do 

presente feito sob o pretexto da existência de recuperação judicial em 

andamento, bem como, determinara a designação de data para o início dos 

trabalhos periciais e, designação de audiência de instrução e julgamento. 

A audiência instrutória realizara-se, em 22 de outubro de 2.019, às 14:00 

horas, determinando que após a entrega do laudo pericial, a Senhora 

Gestora designasse data para entrega de memoriais (fls.344/347 – 

correspondência ID 25314237 a ID 25314559). O laudo pericial fora 

apresentado às (fls.352/362 – correspondência ID 27580949), designada 

data para entrega de memoriais (fl.363 – correspondência ID 27616069), o 

alvará judicial correspondente aos honorários fora expedido à (fl.365 – 

correspondência ID 27662334). Finalmente, as alegações derradeiras 

foram apresentadas às (fls.367/370 – correspondência ID 27984164 a ID 

27984168 e fls.374/377 – correspondência ID 29678355), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O Código de 

Processo Civil em seus artigos 783 a 788 faz alusão aos requisitos da 

execução civil, isto é, aos fundamentos de fato e de direito nos quais se 

assenta o credor para propor a ação de execução. São pressupostos 

necessários a que o exequente/autor obtenha legitimação para a ação 

proposta e assim possa através de execução, conseguir, em função das 

atividades pragmáticas intentadas Estado-Juiz, a satisfação do seu direito 

substancial. Tais requisito são: prático e legal. O primeiro é a situação de 

fato registrado em face de uma atitude assumida pelo obrigado que se 

recusa a cumprir, de modo espontâneo a prestação correspondente a 

obrigação contraída de modo voluntário, em razão de um negócio jurídico; 

e, o segundo, é o título de execução, isto é, instrumento que formaliza o 

direito do credor a prestação exigida. Assim, a execução tem, por 

conseguinte, um requisito prático a qual existe em o devedor deixar de 

cumprir de modo voluntário a obrigação. E, a partir do instante em que o 

devedor não cumpre a obrigação de modo espontâneo, fica com o credor 

o poder de requerer a execução civil para conseguir, em seu proveito, a 

satisfação de seu direito. Entretanto, para que um título seja plenamente 

exequível é mister que, em função de seu conteúdo mediato haja: a 

certeza, a liquidez do crédito; e, a exigibilidade do crédito. No caso em tela, 

a embargada/credora ajuizara processo de execução em desfavor do 

devedor, para haver a importância de R$104.477,72 (cento e quatro mil, 

quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), 

representada pelos respectivos Documentos Auxiliares do Conhecimento 

de Transporte Eletrônico (DACTE), duplicatas e protestos de (fls.18/86 – 

correspondência ID 4607806 a ID 4607893, fl.03, do feito executivo sob 

nº1000229-58.2017.8.1.0003). No concernente à preliminar de inexistência 

de título aventada pela embargante/executada no item ‘3.1’ de (fls.11/14 – 

correspondência ID 5875632, fl.05/08), sob a alegação de que a execução 

em apenso/associado é desprovida de título executivo extrajudicial, hei por 

bem refutá-la, nos termos do artigo 784, inciso I, do Código de Processo 
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Civil. Eis a jurisprudência: “EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas – 

Emissão com lastro em Documento Auxiliar de Conhecimento de 

Transporte Eletrônico (DACTE) – Conhecimento de transporte que constitui 

documento suficiente para demonstração da prestação de serviço, 

requisito essencial para emissão da duplicata – Protesto por indicação - 

Duplicata sem aceite, porém, protestada e acompanhada do comprovante 

de prestação dos serviços contratados, sendo título hábil para istruir a 

execução – Ausência de assinatura do emitente que não inquina os títulos, 

sendo irrelevante a sua exigência – Precedentes – Distinção entre 

numeração das duplicatas e dos DACTE's que não infirma a exigibilidade 

dos títulos, pois se trata de documentos distintos com finalidades distintas, 

descabendo se argumentar que ambos deveriam ostentar a mesma 

numeração e, ademais, há em campo próprio na duplicata a aposição dos 

números dos respectivos DACTE's que as originaram – Sentença mantida 

– Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 10066344420168260451 SP 

1006634-44.2016.8.26.0451, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/03/2017) No tocante a preliminar de mérito aventada pelo 

embargado/exequente às (fls.184/186 – correspondência ID 6713710, 

fls.01/03), ou seja, a preliminar de rejeição liminar dos embargos 

protelatórios, nos termos do artigo 918, inciso III, do Código de Processo 

Civil, hei por quer rejeitar a pretensão, eis que não verifico abuso de 

defesa por parte da parte embargante/executada. Analisando as razões 

elencadas na peça madrugadora, tenho comigo que os presentes 

embargos não merecem acolhimento, uma vez que a embargante não 

comprovara a invalidade do título de crédito, pois, basta verificar a 

afirmação levada a efeito em sua inicial de forma que não demonstrara 

que o título executivo possui vícios e, via de consequência, válido. De 

forma que, os embargos não encontram fundamento para prosperar, 

primeiro: porque, o título se reveste de todas as formalidades extrínsecas, 

constituindo-se em obrigação autônoma; segundo, porque só uma prova 

evidentíssima do alegado poderia tornar irregular a posse do título e não 

alegações destituídas de veracidade. De outra banda, sendo os embargos 

do devedor ações que visam à desconstituição do título executivo, 

implicam em processo de conhecimento e, passando o embargante ser o 

postulante e a ele cabe a prova dos fatos alegados e, no caso em tela, 

mormente na questão em debate, não se desincumbiu (art.373, I, CPC). E, 

nesse sentido é a jurisprudência, assim: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO DE NOTA 

PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PLANILHA COM OS CÁLCULOS QUE ENTENDE DEVIDO. ARTIGO 917, § 3º 

E § 4º DO CPC/15. IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO. 1- Execução de Título Extrajudicial (nota 

promissória); 2- Embargos à Execução no qual se alega excesso na 

execução; 3- Cerceamento de defesa não configurado. Ausência de 

nulidade da sentença; 4- Cabe ao embargante o ônus da prova de suas 

alegações, incumbindo-lhe provar a alegada insubsistência do crédito 

exequendo. Nessa toada, o embargante/apelante não logrou êxito em 

comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a 

cobrança em excesso. Com efeito, quando alegar excesso de execução, 

o embargante tem o ônus processual de declarar, na exordial, o valor que 

entende ser correto e juntar a planilha com o cálculo, sob pena de rejeição 

liminar do pedido, o que não ocorreu na hipótese. Artigo 917, § 3º e 4º do 

CPC/15; 5- Na espécie, embora o embargante alegue excesso de 

execução, afirmando que sua dívida é, na verdade, de apenas R$ 

2.753,55, o mesmo não trouxe aos autos planilha discriminada que 

justificasse sua conclusão quanto o valor que entende devido, ônus que 

lhe caberia e que, ressalta-se, deveria ter sido acostado em sua petição 

inicial; 6- Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, 

§ 11º do CPC/15; 7- Precedentes: 0029132-66.2015.8.19.0004 - 

APELAÇÃO Des (a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR - Julgamento: 

30/01/2019 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL e 0298155-27.2015.8.19.0001 - 

APELAÇÃO Des (a). LÚCIA MARIA MIGUEL DA SILVA LIMA - Julgamento: 

19/06/2018 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; 8- Negado provimento 

ao recurso.” (TJ-RJ - APL: 00490728620168190002, Relator: Des(a). JDS 

ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 22/05/2019, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL) “EMENTA. EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. 

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMULADA PELO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA 

A CARGO DO PRÓPRIO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 

EXECUÇÃO MANTIDA. A ocorrência de vícios capazes de extinguir o 

direito do credor deve ser robustamente provada, ficando o ônus da prova 

a cargo do devedor embargante, tendo em vista a presunção legar da 

certeza e liquidez que ampara o título cambial devidamente formalizado.” 

(Apel. 18.418, Julgado em 18.02.98, Rel. Des. Jurandir Florêncio Castilho). 

É certo que juntara documentos, todavia, os mesmos não possuem 

nenhum liame de desconstituir as duplicatas protestadas fundadas em 

Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico 

(DACTE), por isso, não vejo como possam prosperar as alegações dos 

presentes embargos (art.784, CPC e art.15, II, ‘a’ e ‘b’, Lei nº5.474/68). 

Noutro trilho, salienta o Senhor Perito em seu Laudo Pericial de 

(fls.352/362 – correspondência ID 27580949), os documentos que 

fundamentam a execução em apenso/assoc iada PJE 

nº1000229-58.2017.8.11.0003, demonstram que a correção monetária 

visa, apenas e tão somente, recompor o valor do título inadimplido 

(‘primeira parte’ da resposta ao Quesito 3 – fl.357 – correspondência ID 

27580949, fl.06); compreende o Senhor Perito que a aplicação dos juros 

de mora na ordem de 1%a.m. (um por cento ao mês) desde o vencimento 

da obrigação/título trata-se de questão de direito e, não, meramente de 

ordem contábil, sendo esta a divergência que embasa a alegação de 

excesso da execução ora embargada (‘segunda parte’ da resposta ao 

Quesito 3 – fl.357 – correspondência ID 27580949, fl.06), afastando-se, 

assim, a alegação de excesso da execução. Por conseguinte, resta a 

fixação dos parâmetros dos artigos 395, 397 e 1.062, ambos do Código 

Civil no caso em comento, ou seja, a correção monetária (índice INPC) e 

juros na ordem de 1%a.m. (um por cento ao mês) (aplicação análoga das 

Súmulas 372 e 382, ambas do STJ), tendo-se como termo inicial o 

vencimento da obrigação/título, em conformidade com o cálculo 

apresentado pelo Senhor Perito Judicial às (fls.352/362 – correspondência 

ID 27580949). Nestes termos, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. EXISTÊNCIA DE 

PROTESTO. PROVAS CONTUNDENTES DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES 

E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 

MERCADORIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. A 

DUPLICATA SEM ACEITE, MAS ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS QUE 

COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENTREGA DE 

MERCADORIA E COM O PROTESTO EFETIVADO, CONSTITUI-SE EM TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE OSTENTA OS REQUISITOS DE 

EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ, EXIGIDOS PARA O AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO EXECUTIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 15, DA LEI Nº 5474/68. 

JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. 

CONSECTÁRIOS INCIDENTES DA DATA DE VENCIMENTO DE CADA 

TÍTULO. APLICAÇÃO DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APL: 00160624420188190014, Relator: 

Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 

30/09/2019, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

2019-10-09) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO ART. 130 DO 

CPC – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO – 

AUSÊNCIA DE PROVA – JUROS DE MORA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

VENCIMENTO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO. Os fundamentos dos 

embargos são de irregularidade formal da duplicata, pagamento parcial - 

não comprovado documentalmente, e excesso de execução por contagem 

equivocada dos juros, que não autorizam a dilação probatória, pois 

verificáveis nos documentos que instruem os embargos. A prova do 

pagamento da duplicata se faz nas formas prevista no art. 9º da Lei de 

Duplicatas.” (TJ-MT - APL: 00003387020008110008 24813/2012, Relator: 

DES. JURACY PERSIANI, Data de Julgamento: 12/12/2012, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2012) Finalmente, quanto ao 

pedido de condenação do embargante por litigância de má-fé, não vejo 

como atendê-lo, porque, “A pena de litigância de má-fé não se aplica a 

quem ingressa em juízo para reclamar prestação jurisdicional ainda que 

absurda, tendo em vista o direito que todos têm de provocar a 

manifestação do Poder Judiciário quando se sintam lesados” (RJTAMG, 

40/205). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de 

direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE os ‘Embargos à 

Execução’ propostos por HERBIOESTE HERBICIDAS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de TRANSRIO 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

com qualificação nos autos condenando o embargante no pagamento das 

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

por cento), e o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil. 

Prossiga-se na execução apensa/associada, imediatamente, 

trasladando-se cópia. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001085-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI CARDOSO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

PAULO AFONSO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca da petição de ID 27778775 , requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001682-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005775-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 promover 

o andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002472-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS OAB - SP84314-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO CRISTIAN VICONDO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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 interesse no prosseguimento do feito, face o 

decurso de prazo da petição ID 27764027.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000004-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KEILA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

 

Intimação do Dra. THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA e Dra. LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONEDIS, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda sua habilitação no cadastro eletrônico do sistema PJE como 

patrono da parte requerida (incluir seu nome como advogado no cadastro 

do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, sob pena de nulidade 

dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve ser praticado em todos 

os processos, no momento da primeira manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014215-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006355-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI FERREIRA DOS SANTOS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT12071-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON FERREIRA ROMEIRO (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008738-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PEREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

ADEGILSON BARROSO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS PEREIRA CAMPOS (REU)

EUDES PEREIRA CAMPOS (REU)

JOSÉ PEREIRA CAMPOS (REU)

SIGEFREDO CAVALCANTE FILHO (REU)

ELIAS PEREIRA CAMPOS (REU)

 

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 sobre a correspondência devolvida de ID 24964343, bem 

como acerca dos AR de ID 25224714 e 24958262, uma vez terem sido 

assinadas por terceiros, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005204-26.2017.8.11.0003

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 12 de 510



Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON MOREIRA DE SOUZA (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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002875-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANEIRO ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002875-70.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PANTANEIRO ACESSORIOS LTDA - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “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 

pela requerente não denotam perigo de dano, tendo em vista que o 

documento de ID 19094447 aponta que o nome da autora possui outras 03 

(três) negativações, todas do ano de 2018, o que, por ora, afasta o 

requisito supracitado do dispositivo legal. Nesse sentido, importante 

conferir as colocações de Fredie Didier[1] sobre o tema: “(...) o que 

justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano : i) 

concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual , decorrente de mero temor 

subjetivo da parte; i i) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja 

acontecendo; e , enfim , iii) grave, que seja de grande ou média 

intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedira fruição do direito”. 

(negritamos). Coadunando a convicção delineada nesta decisão trago à 

colação os seguintes arestos: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS INDICADOS NO 

ART. 300, DO CPC - AUSÊNCIA-INDEFERIMENTO. 1 - Para deferimento do 

pedido de tutela antecipada, é imprescindível o preenchimento dos 

requisitos cumulativos indicados no art. 300, do CPC/2015. 2 - Não 

comprovados os requisitos, a medida deve ser indeferida. 3- Recurso não 

provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0480.15.014547-6/001, 

Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

05/04/2016, publicação da súmula em 06/05/2016) (destacamos) Ademais, 

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 colijo os julgados 

infra: “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. No mais, nos termos do art. 334, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 23 de JULHO de 2019 (terça-feira), às 

08h. Citem-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 

20(vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Curso de Direito Processual Civil – v.2 – 

Reescrito com base no NOVO CPC – 11a edição (2016) Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001871-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON PEREIRA LOIOLA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001871-03.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: ILSON PEREIRA LOIOLA - 

EPP Vistos etc. Tendo em vista a apreensão do bem móvel descrito no 

auto de busca, apreensão e depósito (ID 31454587), proceda-se a baixa 

da restrição efetivada no prontuário do veículo ali descrito, através do 

Renajud, consoante dispõe a parte final do art. 3º, §9º, do DL 911/69. No 

mais, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007039-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

RUBENS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANE CABREIRA OAB - PR37940 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO TOMCZYK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007039-44.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA, RUBENS DE LIMA 

REQUERIDO: EDUARDO TOMCZYK Vistos etc. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se, consignando 

as nossas homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1010355-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALZENIR DE SOUZA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010355-02.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALZENIR DE SOUZA MENDES REU: BANCO SAFRA S-A 

Vistos etc. Por ora, ante a informação de ID. 27887402 - Pág. 1, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do cumprimento do acordado pelo banco requerido, postulando o que de 

direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002397-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGUES DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLAIR (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de cinco (05) 

dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008053-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE RODRIGUES COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 

CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR o procurador da parte 

autora para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, requerendo 

o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003093-98.2019.8.11.0003

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:

UESLEI MELO DOS SANTOS (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.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007116-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR MARRA DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEREIRA BEIRA RIO LTDA - ME. - ME (REU)

MARCIO LUIZ BRITTO (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007116-53.2020.8.11.0003. 

AUTOR: VALDEMAR MARRA DA FONSECA REU: MADEREIRA BEIRA RIO 

LTDA - ME. - ME, MARCIO LUIZ BRITTO Vistos, etc. DEFIRO a AJG 

postulada na inicial. Verifico que a petição inicial atende os requisitos do 

art. 700, § 2º, do CPC, motivo pelo qual a recebo. Expeça-se mandado de 

pagamento do débito, bem como pagamento dos honorários advocatícios 

no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, 

consignando prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposição do art. 701, 

do Código de Processo Civil. Assinale-se que a parte ré ficará isenta do 

pagamento de custas processuais se o mandado for cumprido no prazo 

estipulado (artigo 701, §1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, 

nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos e, caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

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

o mandado judicial em mandado executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007182-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EMIDIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007182-33.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ EMIDIO DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Defiro a AJG 

pugnada na exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 20 de AGOSTO de 2020, às 09h, a qual será 

realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003665-59.2016.8.11.0003

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:

L P RIBEIRO PINHEIRO - ME (EXECUTADO)

LARIANE PRISCILA RIBEIRO PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007- 

CGJ/MT, impulsiono o feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, MANIFESTAR-SE acerca Id retro, devendo, para tanto, 

requerer o que entender de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000704-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GABRIELLA LOPES DE AZEVEDO OAB - SP381568 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000704-43.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDIR CORREIA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Defiro a AJG 

pugnada na exordial. 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 pela requerente não denotam perigo de dano, tendo 

em vista que o documento de ID 17605341 aponta que o nome da parte 

requerente possui outra negativação, o que por ora, afasta o requisito 

supracitado do dispositivo legal. Nesse sentido, importante conferir as 

colocações de Fredie Didier[1] sobre o tema: “(...) o que justifica a tutela 

provisória de urgência é aquele perigo de dano : i) concreto (certo), e, 

não, hipotético ou eventual , decorrente de mero temor subjetivo da parte; i 

i) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e , enfim 

, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para 

prejudicar ou impedira fruição do direito”. (negritamos) . Coadunado com o 

entendimento profligado nesta decisão trago à colação os seguintes 

arestos: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA - REQUISITOS INDICADOS NO ART. 300, DO CPC - 

AUSÊNCIA-INDEFERIMENTO. 1 - Para deferimento do pedido de tutela 

antecipada, é imprescindível o preenchimento dos requisitos cumulativos 

indicados no art. 300, do CPC/2015. 2 - Não comprovados os requisitos, a 

medida deve ser indeferida. 3- Recurso não provido. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0480.15.014547-6/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur 

Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2016, publicação da 

súmula em 06/05/2016) (destacamos) Ademais, 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. No mais, nos termos do art. 334, do CPC, designo 

audiência de conciliação, para o dia 23/04/2019, às 08:30h Citem-se e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20(vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO 

[1] Curso de Direito Processual Civil – v.2 – Reescrito com base no NOVO 

CPC – 11a edição (2016) Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009661-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE NUNES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009661-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARLENE NUNES SANTANA REQUERIDO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUL MT Vistos etc. Por ora, INTIME-SE a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do petitório de ID. 

27053583 - Pág. 1, requerendo o que de direito. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007124-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZENOBIO FALCONIERE SIQUEIRA BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007124-30.2020.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ZENOBIO FALCONIERE SIQUEIRA BRITO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Analisando-se os autos, observa-se que o polo passivo da demanda é 

ocupado pelo Estado de Mato Grosso, sendo da Vara Especializada de 

Fazenda Pública a competência para processamento da presente. Dessa 

forma, DECLINO DA COMPETÊNCIA de processar e julgar o presente feito 

e, consequentemente, determino a sua redistribuição para uma das Varas 

de Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007177-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007177-11.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ SOARES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA proposta por LUIZ SOARES DA SILVA em face 

de BANCO BMG S/A, em que busca a inexigibilidade de empréstimo 
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consignado descontado de seu benefício previdenciário, bem como a 

condenação do requerido ao pagamento em dobro dos montantes 

supostamente cobrados de modo indevido, além da condenação em danos 

morais. RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo Código. No caso 

vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do 

pedido, conforme disposto no art. 334 do CPC. Nada obstante as razões 

expostas pelo autor e os documentos apresentados, de se ver que, neste 

momento processual, o pedido liminar não merece acolhimento. Nos termos 

do art. 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. O caso específico dos autos 

está a atrair a aplicação da primeira modalidade. A regulamentação dos 

requisitos da tutela de urgência está no art. 300 do CPC: a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. De proêmio, registre-se que o pleito antecipatório da autora 

consiste em determinação judicial para que o réu suspenda os descontos 

de valores referentes às parcelas de empréstimo consignado em seu 

benefício previdenciário. Apesar do alegado pelo autor, vislumbra-se a 

possibilidade de regularidade da operação, mesmo porque a 

documentação carreada não é clara a ponto de explicitar alguma conduta 

desarrazoada do banco requerido. Pelo carreado, não se pode deduzir, a 

título de exemplo, mesmo em um juízo perfunctório, se o cobrado refere-se 

a contrato não firmado, como alega o autor, ou se, arrependido, contratou 

e pretende proceder com o seu cancelamento, ou mesmo se se trata de 

algum eventual refinanciamento de dívida. Consigne-se que, a par da 

probabilidade do direito há de estar presente também o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Risco e perigo não se confundem. 

Risco é a possibilidade de dano, enquanto que perigo é a probabilidade de 

um dano ou prejuízo. Assim, perigo é a causa do risco. Dano nada mais é 

do que uma ofensa material ou moral ao detentor de um bem juridicamente 

protegido, ao passo que o resultado útil do processo “[...] Somente pode 

ser o 'bem da vida' que é devido ao autor [...]”[1] em prazo razoável, sem 

que se permita postergação da prestação jurisdicional. Dos autos nota-se, 

todavia, que o débito em questão data de meados de 2015 (ID. 31495429 - 

Pág. 1), ou seja, há, aproximadamente, 05 (cinco) anos. A dilação temporal 

entre o ocorrido e o presente pedido, por si só, já afasta o segundo 

requisito necessário à concessão de uma tutela de urgência, ou seja, o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entendo, portanto, 

por prematura a concessão da Tutela Antecipatória nos moldes pleiteados 

pelo autor, sem que antes seja oportunizado prévio esclarecimento pela 

parte contrária. Considero 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, a 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. DEFIRO a AJG pugnada na exordial, bem como a prioridade de 

tramitação, o que faço com fulcro no art. 71, da Lei 10.741/2003 e art. 

1048, I, do CPC. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. No entanto, a parte autora requereu a dispensa da audiência de 

conciliação nos presentes autos. Assim, por ora, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, 

contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de Tutela. São 

Paulo: Malheiros, 1999, p. 87.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007128-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NUNES MATOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007128-67.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JOAO NUNES MATOS REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS com 

TUTELA DE URGÊNCIA movida por JOÃO NUNES DE MATOS em face de 

BANCO BRADESCO S/A. RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos 

do art. 319 do CPC e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo 

Código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do CPC. 

Nada obstante as razões expostas pelo autor e os documentos 

apresentados, de se ver que, neste momento processual, o pedido liminar 

não merece acolhimento. Nos termos do art. 294 do Código de Processo 

Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O 

caso específico dos autos está a atrair a aplicação da primeira 

modalidade. A regulamentação dos requisitos da tutela de urgência está 

no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. De proêmio, registre-se que o pleito 

antecipatório da autora consiste em determinação judicial para que o réu 

suspenda os descontos de valores referentes às parcelas de empréstimo 

consignado em seu benefício previdenciário. Apesar do alegado pelo 

autor, vislumbra-se a possibilidade de regularidade da operação, mesmo 

porque a documentação carreada não é clara a ponto de explicitar alguma 

conduta desarrazoada dos bancos requeridos. Pelo carreado, não se 

pode deduzir, a título de exemplo, mesmo em um juízo perfunctório, se o 

cobrado refere-se a contrato não firmado, como alega o autor, ou se, 

arrependido, contratou e pretende proceder com o seu cancelamento, ou 

mesmo se se trata de algum eventual refinanciamento de dívida. Entendo, 

portanto, por prematura a concessão da Tutela Antecipatória nos moldes 

pleiteados pela autora, sem que antes seja oportunizado prévio 

esclarecimento pela parte contrária. Considero 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, a 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 
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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. DEFIRO a AJG postulada, bem como a 

prioridade de tramitação, o que faço com fulcro no art. 71, da Lei 

10.741/2003 e art. 1048, I, do CPC. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 20 de AGOSTO de 2020, às 

09h30min, a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação 

desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006876-98.2019.8.11.0003

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:

MIQUEIAS GOMES DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006876-98.2019.8.11.0003 REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELA FERREIRA 

TIBURTINO - MT23683-A REQUERIDO: MIQUEIAS GOMES DOS ANJOS 

Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora requereu a 

desistência da ação. Desnecessária a concordância do réu, eis que não 

compareceu aos autos. Sobre o tema, cabe citar o seguinte aresto, in 

verbis: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO 

APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I 

- Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão 

judicial que indeferiu o pedido de homologação da desistência. II - De 

acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, 

entende-se que, via de regra, desde que não oferecida a contestação, o 

autor pode requerer a desistência da ação, antes do transcurso do prazo 

para a apresentação de defesa, independentemente do consentimento do 

réu para a sua homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, 

Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a 

desistência da ação formulada pela parte requerente no ID. 24600754 - 

Pág. 1, 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 eventuais pelo desistente. Sem honorários ante a ausência 

de contenciosidade na liça. Proceda-se com o necessário para baixa de 

eventual restrição judicial, na forma requerida pelo autor. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos 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: 1000481-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA LIMA FERREIRA (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: 1000481-27.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUIZA LIMA FERREIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. LUIZA LIMA FERREIRA, 

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, ambas 

qualificadas 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$ 3.532,28. 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. 

11500680. Realização da audiência de conciliação restou infrutífera (ID. 

12230375). A requerida apresentou contestação com reconvenção (ID. 

12166692), 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 da parte autora apresentada no ID. 18455217. 

Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas (ID. 

21854563), a parte ré pugnou pela produção de prova oral (ID 22040831) 

e parte autora quedou-se inerte (ID 30112199). Vieram-me conclusos os 

autos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. De proêmio, registro que o 

julgamento antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de 

defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos 

autos elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja 

proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A 

respeito do tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos: 

“Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer 

diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito 

for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 

04/12/2014, DJe 03/02/2015). (destaquei) “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). 

(negritei) Portanto, tendo em vista que a presente demanda já se encontra 

madura para decisão, podendo ser resolvida mediante o julgamento 

antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, reputo 

desnecessário e indefiro o pleito de ID. 22040831, passando à sua 

análise. O cerne da controvérsia cinge-se a exigibilidade do débito 

constante da fatura de ID. 11495917 - Pág. 9, referente ao consumo de 

energia elétrica apurado na unidade consumidora n.º 6/1246343-6. 
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Compulsando os autos, verifica-se que em contestação apresentada no 

ID. 12166692, 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 18/09/2017, 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 COM LIGAÇÃO 

INVERTIDA” (ID. 12166692 - 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$ 3.532,28 (ID 12166692- 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 e fotografias da inspeção realizada no 

medidor em comento, planilha de cálculo de revisão de faturamento 

descrevendo pormenorizadamente os índices e fatores utilizados, (ID 

12166754, 12166786 e 12166837), bem como e, principalmente, Carta ao 

Cliente (ID. 12166795), 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. 

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) Por fim, com relação ao pedido de indenização por danos 

morais, não tendo a parte autora comprovado a irregularidade/ilegalidade 

da cobrança constante da fatura de ID. 11495917 - Pág. 9, assim como 

efetiva suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a inclusão 

indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a improcedência 

deste pedido é medida que se impõe, até porque não restou evidenciada 

no feito que tenha havido prejuízo de tal estirpe. 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 11500680. 

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$ 3.532,28 (ID 

11495917 - 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 11500680). 

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA RODRIGUES (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: 1000479-57.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELIANE PEREIRA RODRIGUES REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. ELIANE PEREIRA 

RODRIGUES, 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 
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medidor de energia da unidade consumidora de sua responsabilidade e, 

em procedimento unilateral, faturou o montante de R$ 1.554,99. 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. 

11495247. Realização da audiência de conciliação restou infrutífera (ID. 

12127185). A requerida apresentou contestação com reconvenção (ID. 

12142616), 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 da parte autora apresentada no ID. 18455011. 

Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas (ID. 

21854576), a parte manifestou desinteresse (ID 22044060) e parte autora 

quedou-se inerte (ID 30113668). 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. 

11493558 - Pág. 10, referente ao consumo de energia elétrica apurado na 

unidade consumidora n.º 6/1335599-5. Compulsando os autos, verifica-se 

que em contestação apresentada no ID. 12142616, 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 11/09/2017, 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/DESTRUIDO” (ID. 12142616 - 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$ 1.554,99 (ID 12142616- 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 12142638), bem como e, principalmente, Carta ao Cliente (ID. 

12142638 - 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. 

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) Por fim, com relação ao pedido de indenização por danos 

morais, não tendo a parte autora comprovado a irregularidade/ilegalidade 

da cobrança constante da fatura de ID. 11493558 - Pág. 10, assim como 

efetiva suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a inclusão 

indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a improcedência 

deste pedido é medida que se impõe, até porque não restou evidenciada 

no feito que tenha havido prejuízo de tal estirpe. 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 11495247. 

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$ 1.554,99 (ID 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 19 de 510



11493558 - Pág. 10), 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 11495247). 

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003256-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MILHOMEN DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003256-49.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: WELLINGTON MILHOMEN 

DE BRITO Vistos etc. Cuida-se AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face 

WELLINGTON MILHOMEN DE BRITO, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Após certo trâmite 

processual, as partes noticiaram a autocomposição, requerendo sua 

homologação e extinção do feito (ID 27721479). É o sucinto relato. 

DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID 27721479), através do 

qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C. Custas processuais e honorários 

advocatícios, na forma do acordo em comento. Transitada em julgado, 

arquivem-se, mediante as cautelas de estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009021-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA SORTE RONDON LOTERIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1009021-30.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 28429000 e 28809842, intime as partes para informar 

ao Juízo a possibilidade de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

haja a composição amigável entre as partes, deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. Havendo decurso de prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013629-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1013629-08.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 28665645 e 29098137, intime as partes para informar 

ao Juízo a possibilidade de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

haja a composição amigável entre as partes, deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. Havendo decurso de prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008852-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1008852-43.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, antes de sanear o processo, hei por 

bem oportunizar às partes manifestação específica acerca do que 

entendem elas sobre as questões de fato e direito supostamente 

controvertidas. Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do processo. 

Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às 

provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de 

fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem 

produzir, justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a 

sua relevância e pertinência. Quanto às questões de direito, para que não 

se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. 

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001094-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (REQUERIDO)

ANDRE DIAS SELICANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001094-76.2020.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 29597316, defiro a suspensão do feito pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias. II – Decorrido o lapso suspensivo, diga o 
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requerente independente de intimação. III – Após, voltem-me conclusos. IV 

– Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005086-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIO NUNES SARATE (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:

CLEBER DA SILVA CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005086-50.2017.8.11.0003 Vistos etc. O credor comparece 

aos autos e requer a intimação da parte executada para que pague o valor 

atualizado do débito exequendo ou indique bens à penhora. No entanto, o 

artigo 829, §2º do Código de Processo Civil, disciplina que: “A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelo executado e aceitos pelo juiz mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente”. In casu, com a redação do artigo acima descrito do CPC/2015, 

cabe ao credor indicar, de forma certa e determinada, os bens que se irá 

perseguir e não mais ao executado, como disciplinava o artigo 652, §3º do 

CPC/1973. Nunca é demais rememorar que a execução desenvolve-se 

pelo interesse do credor. Assim, indefiro o pleito formulado pelo exequente 

sob o Id. 29011366, devendo este indicar os bens que se pretende 

penhorar, no prazo de 05 (cinco) dias. Lado outro, considerando que o 

feito se arrasta há quase três anos sem que o credor obtivesse êxito no 

recebimento do crédito aqui perseguido, defiro a expedição de ofício para 

inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, nos 

termos do artigo 782, §3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001508-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CLEOMAR FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001508-79.2017.811.0003 Vistos etc. Certifique a Sra. 

Gestora se já houve o recolhimento das custas processuais, sendo que 

em caso negativo, deverá intimar a parte ré para o devido recolhimento no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinado na sentença sob o Id 

17449453. Ato contínuo, cumpridas as determinações acima e não 

havendo irresignação das partes, remeta os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002981-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOM GABRIEL ACABAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS CONEJO OAB - MT13056/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002981-37.2016.811.0003 Vistos etc. Certifique a Sra. 

Gestora se já houve o recolhimento das custas processuais, sendo que 

em caso negativo, deverá intimar a parte autora para o devido 

recolhimento, conforme determinado na sentença sob o Id 21985101, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Ato contínuo, cumpridas as determinações acima 

e não havendo irresignação das partes, remeta os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de abril 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000722-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO MIGUEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000722-69.2016.811.0003 Vistos etc. Considerando a 

certidão sob o Id. 30412555 e, não havendo irresignação das partes, 

remeta os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007231-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

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

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007231-11.2019.811.0003 Vistos etc. Considerando as 

certidões sob os Ids. 30322482 e 30322484 e, não havendo irresignação 

das partes, remeta os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001659-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001659-79.2016.811.0003 Vistos etc. Considerando a 

certidão sob o Id. 30322211 e, não havendo irresignação das partes, 

remeta os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010177-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE CRISTINA GARCIA CRUZ FERREIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1010177-24.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

petição sob o Id. 24122875 e a certidão sob o Id. 28664779, intime as 

partes para informar ao Juízo a possibilidade de acordo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso haja a composição amigável entre as partes, deverão 

trazer aos autos a proposta para homologação. Havendo decurso de 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004134-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO QUEIROZ OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004134-37.2018.8.11.0003 Vistos etc. Deixo de acolher o 

pedido de reconvenção/pedido contraposto sob o Id. 16513612, uma vez 

que a requerida não efetuou o recolhimento das custas judiciais referente 

à reconvenção apresentada. Ato contínuo, considerando as petições sob 

os Ids. 23690505 e 23973723, intime as partes para informar ao Juízo a 

possibilidade de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso haja a 

composição amigável entre as partes, deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. Havendo decurso de prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000005-52.2019.8.11.0003

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:

MAURICIO CESAR BONDAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000005-52.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido da 

parte autora sob o Id. 29177363, para consulta mediante pesquisa via 

Sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud buscando informações sobre o atual 

endereço da parte requerido MAURICIO CESAR BONDAN (CPF nº 

036.657.221-01). II – Vindo aos autos a informação, expeça os 

respectivos mandados de citação 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, 24 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001685-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LOPES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIELLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RAFAEL SECCO OAB - SP213113 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001685-43.2017.811.0003 Vistos etc. Considerando a petição 

sob o Id. 27156788 e, não havendo irresignação das partes, remeta os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000238-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMIA BAUM (REU)

ROMEU BAUM (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000238-20.2017.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença. Conforme consta no Id. 29762529, já houve a 

expedição do mandado de registro de imóvel. Ante a revelia na fase de 

conhecimento, intime a parte executada via ARMP, para pagamento do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 

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

nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e 

honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso 

necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo 

remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor 

apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a 

constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e 

caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, 

do CPC). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 24 de 

abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001898-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANDO MARQUES COUTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001898-83.2016.8.11.0003 Vistos etc. Com base no artigo 

921, III, do CPC, defiro o pedido de suspensão do andamento do processo 

pelo prazo de 01 (um) ano. Havendo o decurso do prazo sem 

manifestação, voltem-me conclusos para cumprimento do §2º, do 

mencionado artigo. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003606-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA FLAVIA LEITE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 22 de 510



ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003606-03.2018.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o pedido de 

levantamento de valores, observando os dados bancários fornecidos na 

petição sob o Id. 31152209 e os termos do Provimento nº. 16/2011-CGJ. 

Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008617-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1008617-76.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, antes de sanear o processo, hei por 

bem oportunizar às partes manifestação específica acerca do que 

entendem elas sobre as questões de fato e direito supostamente 

controvertidas. Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do processo. 

Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às 

provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de 

fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem 

produzir, justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a 

sua relevância e pertinência. Quanto às questões de direito, para que não 

se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. 

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002531-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - 037.348.008-38 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

. Processo nº 1002531-55.2020.8.11.0003. Vistos etc. Intime o exequente 

para juntar a certidão de trânsito em julgado da sentença exequenda, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime a parte executada, na pessoa de seu 

patrono constituído, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. 

Expeça mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000475-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERNANDO DE LIMA PROCOPIO (AUTOR(A))

AUTO ESCOLA ARIPUANA LTDA - ME (AUTOR(A))

APARECIDA DE LIMA PROCOPIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000475-20.2018.8.11.0003 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, 24 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LIMA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO COQUEMALA FILHO (REU)

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000437-08.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

manifestação no ID nº. 28298783 nomeio, em substituição a perita 

nomeada anteriormente, o médico ginecologista e obstetra Dr. José Felipe 

Horta Júnior, independente de compromisso, o qual poderá ser encontrado 

na Clínica Ame, R. Efrem Caminschi, nº 153, Vila Birigui, nesta Cidade, 

telefone (66) 3426-7835 ou 99935-6086. Intime-o para apresentar 

proposta de honorários. Após, digam as partes. Mantenho as demais 

cominações constantes na decisão sob o Id. 23472732. Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000690-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DOS SANTOS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1000690-64.2016.8.11.0003) Vistos etc. Observa-se que 

houve o cumprimento voluntário da obrigação por meio dos depósitos 

formalizados pela requerida no quantum total de R$ 7.509,52 (sete mil, 

quinhentos e nove reais e cinquenta e dois centavos). Consta ainda 

concordância da parte credora em relação aos valores, motivo pelo qual 

determino a expedição de alvará para levantamento da quantia 

supracitada e seus acréscimos, na forma indicada no Id. 15126598. 

Satisfeita a obrigação com o valor supra, desnecessária a apreciação do 

pedido de cumprimento de sentença, devendo o feito ser encaminhado ao 

departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e 

anotações necessárias. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005773-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MARTINS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYONE DIAS LUZINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005773-27.2017.8.11.0003. Vistos etc. A princípio, defiro, 

apenas, a tentativa de localização de veículos em nome do devedor Dyone 

Dias Luzini, portador do CPF nº 028.796.601-14, pelo Sistema Renajud. 

Cumprida a determinação judicial, intime a executada para manifestar 

interesse nos bens, eventualmente localização, devendo, ainda, juntar o 

valor do mesmo pela tabela FIPE para posterior apreciação do pedido de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 24 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1001482-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DIAS BATISTA BONET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001482-47.2018.8.11.0003) Ação de Liquidação de Sentença 

Exequente: Rosinéia Dias Batista Bonet Executada: Ympactus Comercial 

S.A Vistos etc. ROSINÉIA DIAS BATISTA BONET, devidamente qualificada 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face 

de YMPACTUS COMERCIAL S.A, também qualificada no processo. A 

exequente pretende obter a restituição do montante investido em 05 

contas/kits no empreendimento da parte ré no valor total de R$ 14.392,50 

(catorze mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). 

Alega que não houve o recebido de bonificações. Informa que os valores 

são devidos conforme o disposto na sentença proferida na Ação Civil 

Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o Juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. Juntou documentos. Citada, a 

executada deixou decorrer o prazo in albis (Id. 22892950). Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A exequente pleiteia a 

liquidação da sentença proferida na ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

que declarou a nulidade dos contratos firmados entre os divulgadores e a 

empresa executada, e dentre outras questões estabeleceu que: “(...) B) 

com amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da nulidade 

dos negócios jurídicos determinada no item A, determinar o 

restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam 

antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. 

a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os divulgadores 

AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e 

a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a 

todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas 

VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados nos 

itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus Comercial 

Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso 

as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas 

deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção US$28,90 

para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os divulgadores 

AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos divulgadores 

AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. deverá 

deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer das 

bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) É cabível a liquidação da sentença proferida em 

Ação Civil Pública para comprovação do vínculo contratual existente entre 

as partes, bem como para apuração dos valores eventualmente devidos, 

nos termos da condenação imposta à parte devedora. Para apuração de 

tais valores em sede de liquidação de sentença, deverão ser observadas 

as regras de distribuição do ônus probatório, prevista no artigo 373, I e II, 

do CPC, competindo ao exequente provar os fatos constitutivos de seu 

direito e a executada provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do credor. No caso dos autos, a executada não 

atendeu ao comando judicial, embora devidamente citada. A credora 

comprovou o vínculo havido entre as partes, demonstrando que seu 

ingresso na rede “telexfree” se deu em 29.04.2013, mediante os 

pagamentos dos boletos nos valores de R$ 2.878,50 (dois mil, oitocentos e 

setenta e oito reais e cinquenta reais), conforme os Ids. 12056590 e 

12056598. Ainda, a exequente pleiteia o ressarcimento do valor total 
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atualizado de R$ 29.193,67 (vinte e nove mil, cento e noventa e três reais 

e sessenta e sete centavos), relativo as aquisições, contudo 04 (quatro) 

comprovantes de pagamentos, em tese, efetuados estão ilegíveis, não 

podendo precisar ao certo suas relações com os boletos destacados, isto 

é, não há nos autos qualquer comprovação real desses desembolsos da 

quantia em favor da executada. A condição para a comprovação do 

prejuízo alegado é a demonstração do efetivo pagamento do boleto para 

adesão a Rede Telexfree, que sem o qual não há como apurar o quantum 

devido pela empresa executada. Esse entendimento está respaldado pela 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. DEVOLUÇÃO DE 

VALORES INVESTIDOS. NECESSIDADE DE PROVA DO ALEGADO. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. O acolhimento da pretensão não 

dispensa a demonstração de elementos mínimos de convencimento da 

existência do fato alegado. Nenhum documento veio aos autos como 

forma de demonstrar ter a autora investido com divulgadora da empresa 

TELEXFREE. Observação à regra do artigo 373, I, do CPC/15. Ausente 

isso, deve a sentença de improcedência ser mantida. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 

70079971032, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 21/02/2019).” “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. GOLPE DA TELEXFREE. Ausência de prova 

da contratação e do aporte de valores pelo demandante. A incidência do 

CDC não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos 

constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Revelia. A 

presunção de veracidade dos fatos não contestados é relativa e não 

absoluta. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078375086, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno 

Tregnago Saraiva, Julgado em 30/08/2018).” Assim, ante a inércia da 

devedora e, em razão da veracidade dos dados constantes nos 

comprovantes de pagamento colacionado nos autos e/ou aquisição das 

cotas, a exequente faz jus ao reembolso do montante que efetivamente 

comprou ter investido na rede telexfree no importe total de R$ 2.878,50 

(dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos). Ex 

Positis, julgo parcialmente procedente o pedido de liquidação de título 

judicial para declarar que Rosinéia Dias Batista Bonet celebrou negócio 

jurídico com Ympactus Comercial Ltda (Telexfree) e outros e que, por isso, 

está abrangido pelos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o e. TJAC. Condeno 

os executados no reembolso do valor investido descrito no comprovante 

de pagamento, que perfaz o quantum de R$ 2.878,50 (dois mil, oitocentos 

e setenta e oito reais e cinquenta centavos). As atualizações deverão ser 

realizadas com base no disposto nos itens B.5, B.6 e B.7 da sentença 

exequenda, ou seja, a correção monetária pelo INPC incidirá a partir da 

data do pagamento e, os juros legais de 1% desde o dia 29.07.2013 (item 

B.7 – data da citação efetivada na ação coletiva do TJAC). Condeno, 

ainda, a devedora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios em favor do patrono da credora, os quais arbitro 

no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, §§1º e 8º do 

CPC. Transitada em julgado, encaminhe o feito ao departamento 

competente para as providências cabíveis com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008829-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEROLEYNE DA SILVA SOUSA OAB - GO39121 (ADVOGADO(A))

SERGIO GONZAGA JAIME FILHO OAB - GO12760 (ADVOGADO(A))

RAFAELA DE SOUZA ARANTES JAIME OAB - GO31586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO RODRIGUES ALVES-ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008829-97.2019.8.11.0003. Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Lírio do Campo Empreendimentos Imobiliários Ltda 

Executado: Renato Rodrigues Alves ME Vistos etc. LÍRIO DO CAMPO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

em face de RENATO RODRIGUES ALVES ME, também qualificado no 

processo. O credor pugnou pela extinção do feito (Num. 28116135). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção, não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em 

vista que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pela exequente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos dos artigos 485, inciso VIII e 775, do Código de 

Processo Civil. Condeno a exequente ao pagamento das custas 

processuais. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 24 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006464-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NESCEOLINO CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILENE LOPES DE ARAUJO OAB - RJ157232 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1006464-41.2017.8.11.0003) Ação de Liquidação de Sentença 

Exequente: Nesceolino Clemente Executado: Ympactus Comercial S.A 

Vistos etc. NESCEOLINO CLEMENTE, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL S.A, também qualificado no processo. O 

exequente pretende obter a restituição do montante investido para 

aquisição de 01 (uma) contas/kits da empresa executada, sendo que foi 

adquirida via boleto bancário, no valor de R$ 3.063,75 (três mil, sessenta e 

três reais e setenta e cinco centavos) perfazem o quantum atualizado de 

R$ 6.086,92 (seis mil, oitenta e seis reais e noventa e dois centavos). 

Informa que os valores são devidos conforme o disposto na sentença 

proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. 

Juntou documentos. Citada, a executada deixou decorrer o prazo in albis, 

razão pela qual fora decretada sua revelia (Id.28818671). Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. O exequente pleiteia a 

liquidação da sentença proferida na ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

que declarou a nulidade dos contratos firmados entre os divulgadores e a 

empresa executada, e dentre outras questões estabeleceu que: “(...) B) 

com amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da nulidade 

dos negócios jurídicos determinada no item A, determinar o 

restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam 

antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. 

a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os divulgadores 

AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e 

a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a 

todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas 

VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados nos 

itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus Comercial 

Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso 

as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas 

deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção US$28,90 

para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os divulgadores 

AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos divulgadores 

AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. deverá 

deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer das 

bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 
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efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) É cabível a liquidação da sentença proferida em 

Ação Civil Pública para comprovação do vínculo contratual existente entre 

as partes, bem como para apuração dos valores eventualmente devidos, 

nos termos da condenação imposta à parte devedora. Para apuração de 

tais valores em sede de liquidação de sentença, deverão ser observadas 

as regras de distribuição do ônus probatório, prevista no artigo 373, I e II, 

do CPC, competindo ao exequente provar os fatos constitutivos de seu 

direito e a executada provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do credor. No caso dos autos, a executada não 

atendeu ao comando judicial, embora devidamente citada. O credor 

comprovou o vínculo havido entre as partes, demonstrando que seu 

ingresso na rede “telexfree” se deu em 17.06.2013, mediante o pagamento 

do boleto no valor de R$ 3.063,75 (três mil, sessenta e três reais e setenta 

e cinco centavos), conforme o Id. 10704660. Ainda, o exequente pleiteia o 

ressarcimento do valor total atualizado de R$ 6.086,92 (seis mil, oitenta e 

seis reais e noventa e dois centavos), relativo a esta única aquisição. 

Assim, ante a inércia da devedora e, em razão da veracidade dos dados 

constantes nos comprovantes de pagamento colacionado nos autos e/ou 

aquisição das cotas, o exequente faz jus ao reembolso do montante que 

efetivamente comprou ter investido na rede telexfree no importe total de 

R$ 3.063,75 (três mil, sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Ex Positis, julgo procedente o pedido de liquidação de título judicial para 

declarar que Nesceolino Clemente celebrou negócio jurídico com 

Ympactus Comercial Ltda (Telexfree) e outros e que, por isso, está 

abrangido pelos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o e. TJAC. Condeno a 

executada no reembolso do valor investido descrito no comprovante de 

pagamento, que perfaz o quantum de R$ 3.063,75 (três mil, sessenta e 

três reais e setenta e cinco centavos). As atualizações deverão ser 

realizadas com base no disposto nos itens B.5, B.6 e B.7 da sentença 

exequenda, ou seja, a correção monetária pelo INPC incidirá a partir da 

data do pagamento e, os juros legais de 1% desde o dia 29.07.2013 (item 

B.7 – data da citação efetivada na ação coletiva do TJAC). Condeno, 

ainda, os devedores ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios em favor do patrono do credor, os quais arbitro 

no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, §§1º e 8º do 

CPC. Transitada em julgado, encaminhe o feito ao departamento 

competente para as providências cabíveis com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005993-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON VILELA DUARTE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1005993-25.2017.8.11.0003) Ação de Liquidação de Sentença 

Exequente: Edelson Vilela Duarte Filho Executados: Ympactus Comercial 

S.A e outros Vistos etc. EDELSON VILELA DUARTE FILHO, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL S.A, também qualificados 

no processo. O exequente pretende obter a restituição do montante 

investido para aquisição de 10 (dez) contas/kits da empresa executada, 

sendo que foram adquiridas via boleto bancário, nos valores de R$ 

2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais) e um no importe de R$ 

99,80 (noventa e nove reais e oitenta centavos), perfazem o quantum 

atualizado de R$ 29.525,00 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte e cinco 

reais). Informa que os valores são devidos conforme o disposto na 

sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco/AC. Juntou documentos. Citados, os executados deixaram 

decorrer o prazo in albis, razão pela qual fora decretada sua revelia 

(Id.28818664). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. O exequente pleiteia a liquidação da sentença proferida na ACP 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que declarou a nulidade dos contratos 

firmados entre os divulgadores e a empresa executada, e dentre outras 

questões estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil 

e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no 

item A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado 

em que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 

Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os 

valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit 

contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução 

dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir 

à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em 

forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas 

contas não restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na 

proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) É cabível a liquidação da sentença proferida em 

Ação Civil Pública para comprovação do vínculo contratual existente entre 

as partes, bem como para apuração dos valores eventualmente devidos, 

nos termos da condenação imposta à parte devedora. Para apuração de 

tais valores em sede de liquidação de sentença, deverão ser observadas 

as regras de distribuição do ônus probatório, prevista no artigo 373, I e II, 

do CPC, competindo ao exequente provar os fatos constitutivos de seu 

direito e a executada provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do credor. No caso dos autos, os executados não 

atenderam ao comando judicial, embora devidamente citados. O credor 

comprovou o vínculo havido entre as partes, demonstrando que seu 

ingresso na rede “telexfree” se deu em 27.02.2013, mediante os 

pagamentos dos boletos nos valores de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e 

cinquenta reais) e R$ 99,80 (noventa e nove reias e oitenta centavos), 

respectivamente (Ids. 11702332 e 9652539). Ainda, o exequente pleiteia o 

ressarcimento do valor total atualizado de R$ 29.525,00 (vinte nove mil, 

quinhentos e vinte e cinco reais), relativo as aquisições, contudo 09 

(nove) comprovantes de pagamentos, em tese, efetuados estão ilegíveis, 

não podendo precisar ao certo suas relações com os boletos destacados, 

isto é, não há nos autos qualquer comprovação real desses desembolsos 

da quantia em favor da executada. A condição para a comprovação do 

prejuízo alegado é a demonstração do efetivo pagamento do boleto para 

adesão a Rede Telexfree, que sem o qual não há como apurar o quantum 

devido pela empresa executada. Esse entendimento está respaldado pela 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. DEVOLUÇÃO DE 

VALORES INVESTIDOS. NECESSIDADE DE PROVA DO ALEGADO. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. O acolhimento da pretensão não 

dispensa a demonstração de elementos mínimos de convencimento da 

existência do fato alegado. Nenhum documento veio aos autos como 

forma de demonstrar ter a autora investido com divulgadora da empresa 

TELEXFREE. Observação à regra do artigo 373, I, do CPC/15. Ausente 
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isso, deve a sentença de improcedência ser mantida. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 

70079971032, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 21/02/2019).” “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. GOLPE DA TELEXFREE. Ausência de prova 

da contratação e do aporte de valores pelo demandante. A incidência do 

CDC não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos 

constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Revelia. A 

presunção de veracidade dos fatos não contestados é relativa e não 

absoluta. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078375086, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno 

Tregnago Saraiva, Julgado em 30/08/2018).” Assim, ante a inércia dos 

devedores e, em razão da veracidade dos dados constantes nos 

comprovantes de pagamento colacionado nos autos e/ou aquisição das 

cotas, o exequente faz jus ao reembolso do montante que efetivamente 

comprou ter investido na rede telexfree no importe total de R$ 2.949,80 

(dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos). Ex 

Positis, julgo parcialmente procedente o pedido de liquidação de título 

judicial para declarar que Edelson Vilela Duarte Filho celebrou negócio 

jurídico com Ympactus Comercial Ltda (Telexfree) e outros e que, por isso, 

está abrangido pelos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o e. TJAC. Condeno 

os executados no reembolso do valor investido descrito no comprovante 

de pagamento, que perfaz o quantum de R$ 2.949,80 (dois mil, novecentos 

e quarenta e nove reais e oitenta centavos). As atualizações deverão ser 

realizadas com base no disposto nos itens B.5, B.6 e B.7 da sentença 

exequenda, ou seja, a correção monetária pelo INPC incidirá a partir da 

data do pagamento e, os juros legais de 1% desde o dia 29.07.2013 (item 

B.7 – data da citação efetivada na ação coletiva do TJAC). Condeno, 

ainda, os devedores ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios em favor do patrono do credor, os quais arbitro 

no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, §§1º e 8º do 

CPC. Transitada em julgado, encaminhe o feito ao departamento 

competente para as providências cabíveis com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013750-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INES DE FATIMA PONCIO DE SOUZA (REQUERENTE)

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 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006908-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LEITE RIBEIRO (AUTOR(A))

JOAO VITOR LEITE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009629-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FRANCISCO DE CASTILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da exequente para no prazo de 05 dias, se 

manifestar sobre o decurso do prazo da intimação, sem comprovação nos 

autos do cumprimento da obrigação, pelo executado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006921-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da exequente para no prazo de 15 dias, se 

manifestar sobre a juntada da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002254-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON ALVES SOBREIRO OAB - MS13713 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007709-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROSA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDEMAR BARBOSA ALVES OAB - MT24628/O (ADVOGADO(A))

WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES OAB - MT27400/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 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010433-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SCHONS BOGASKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SAULO MORAES OAB - MT0004732S-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 patrono do requerido/apelado para no prazo legal (art. 

1.010,§ 1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do 

requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016631-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (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))

 

Intimação do advogado da parte requerida, para no prazo legal, se 

manifestar sobre o pedido de extinção feito pelo autor, sendo que o 

silêncio implicará em aceitação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005152-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA OAB - GO39498 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da exequente para no prazo de 05 dias, se 

manifestar sobre o decurso do prazo da intimação, sem comprovação nos 

autos do cumprimento da obrigação, pelo executado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012449-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE APARECIDA VICENTIM DORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

SOBRE O DEPÓSITO DE VALORES NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007033-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IOLINDA DE SOUZA BARREIRO ROSALINO (AUTOR(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))

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008326-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO TELES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONY VEICULOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ALICE OLIVEIRA LEMES OAB - GO56307 (ADVOGADO(A))

WILIAN CARDOSO MACHADO OAB - GO27878 (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000941-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADESIVO.

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007157-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MAGALHAES BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007157-20.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROGERIO 

MAGALHAES BRANDAO 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: 10/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 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: 1005107-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENILDO RIBEIRO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO OAB - MT26038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON ARAUJO DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005107-21.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: HELENILDO RIBEIRO SILVA EXECUTADO: EDMILSON 

ARAUJO DA FONSECA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010897-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010897-20.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: THIAGO GARCIA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerida sustenta em sua contestação que o autor adquiriu os 

serviços de bancários, e que a inadimplência do crédito, motivou a 

inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para 

comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do contrato de 

financiamento de bens e/ou serviços com garantia de alienação fiduciária 

de bens móveis, conforme ID nº29157479. Desse modo, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial, a 

fim de se verificar se a assinatura constante no contrato de 

financiamento, de fato, pertence ao autor já que argumenta na peça inicial 

a inexistência de relação jurídica. Assim, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. 

VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à 

solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em obediência ao 

contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente 

por uma das partes para afastar a incompetência dos Juizados Especiais 

para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelação Cível do 

Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, 

Órgão Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 

de Outubro de 2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)”. Como 

se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Diante do exposto, em razão 

da incompetência do Juizado Especial para apreciar os pedidos 

formulados na inicial, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012333-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 

(REQUERIDO)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012333-14.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARILENE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., DNIT-DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

Reclamação ajuizada em face de CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 

S.A. e DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE 

TRANSPORTES, objetivando a reparação de danos materiais e morais. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. 

Analisando detidamente o presente feito, verifico que o Juizado Especial 

não é competente para processar e julgar a presente ação, nos termos do 

art. 8º da Lei 9.099/95, uma vez que uma das partes é pessoa jurídica de 

direito público da União. Nesse sentido é a redação dada pelo Enunciado 

nº 8, da Fazenda Pública XXXV, Fórum Nacional dos Juizados Especiais – 

FONAJE: De acordo com a decisão proferida pela 3ª Seção do Superior 

Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e considerando 

que o inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não inclui ente da 

Administração Federal entre os legitimados passivos, não cabe, no 

Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual Cível, ação 

contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem contra o INSS 

(XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ). [grifou-se] Ademais, a 

Resolução nº 004/2014, do Tribunal Pleno do Estado de Mato Grosso, não 

alterou o artigo da legislação vigente, no que se refere às partes legítimas 

para figurarem no polo das demandas de competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Oportuno registrar, ainda, que a incompetência 

absoluta deve ser declarada “ex officio” pelo julgador, forte no art. 64, 

§1º, do Código de Processo Civil. Assim, a extinção do presente feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Por tais considerações, RECONHEÇO 

E DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZADO para processar e julgar a 

presente ação e, via de consequência, com fundamento no art. 51, inciso 

II, da Lei 9.099/95 c/c o art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do mérito. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado esta 

sentença, o que deverá ser certificado, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001298-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM MAYK DE ARAUJO DIAS 05281755137 (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001566-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR CARDOSO JORDAO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO OAB - MT25291/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001566-77.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ARTHUR CARDOSO JORDAO OLIVEIRA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora 

requereu o aditamento da inicial, conforme se verifica nos autos. O pedido 

não deve ser deferido. Isto porque, conforme dispõe o artigo 329, inciso II 

do Código de Processo Civil, com subsidiariedade da Lei 9.099/95 após a 

citação o Autor somente poderá aditar a inicial com a concordância do réu. 

No caso dos autos a parte ré foi citada. Por tais considerações determino 

a intimação da requerida para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se a respeito do referido aditamento da inicial. Só após 

voltem-me os autos conclusos. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004802-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FREITAS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005107-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENILDO RIBEIRO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO OAB - MT26038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON ARAUJO DA FONSECA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte requerida para tomar 

ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011918-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011919-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LOPES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012051-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEVERSON DOS ANJOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012044-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LEONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012005-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO DA SILVA FAVORETO (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))
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Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011917-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011857-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DOS SANTOS SOUSA (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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011845-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES RODRIGUES (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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011838-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES RODRIGUES (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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007189-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007189-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAQUIM DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 10/08/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 24 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: 1007197-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007197-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MUCIO VILELA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PEDRO VINICIUS DOS 

REIS 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: 10/08/2020 Hora: 11:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 

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: 1007206-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA CELIS DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

 

PROCESSO n. 1007206-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCELA CELIS 

DOS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CIDINEY 

RODRIGUES FERREIRA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 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: 10/08/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 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: 1007207-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON LUAN COSTA NOVAES (AUTOR)

VIVIAN LORRAINE DE OLIVEIRA SOUZA E SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REU)

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1007207-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VIVIAN 

LORRAINE DE OLIVEIRA SOUZA E SOUSA e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: PAG 

S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 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: 10/08/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004212-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES OAB - MT16540 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ NARCISO DE OLIVEIRA (REU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004212-60.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE ALDO DA SILVA REU: JORGE LUIZ NARCISO DE 

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

Vistos, etc. Informações nos autos dão conta acerca de aparente 

descumprimento de decisão liminar pela requerida. Diante disto, determino 

nova intimação da ré para que exclua o nome da parte requerente dos 

órgãos restritivos de crédito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de majoração da multa diária para o valor de R$1.000,00 (mil reais) 

sem prejuizo de outras sanções a serem aplicadas cumulativamente. 

Considerando a suspensão dos prazos e, tendo em conta que o nome da 

parte autora se encontra com restrição, a presente decisão serve de 

mandado, assim, determino imediato cumprimento. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU GUILHERME DE ARAUJO STRONGREN (REU)

 

PROCESSO n. 1000917-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: BR 

IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BRUNA ALVES DE LIMA POLO PASSIVO: ROMEU GUILHERME DE ARAUJO 

STRONGREN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Conciliação período vespertino 

Data: 17/08/2020 Hora: 13:15, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 24 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: 1007186-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007186-70.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GESSICA 

PEREIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE YARID 

RECCO PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 17/08/2020 Hora: 08:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005429-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005429-41.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALESSANDRO SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos. Compulsando 

detidamente o feito, denoto a insuficiência de dados da parte autora, na 

medida em que não há nos autos comprovante de endereço em nome 

desta, o que vai de encontro os preceitos estabelecido no artigo 319, II, do 

Código de Processo Civil. Desta feita, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de endereço legível 

e atualizado em seu nome, ou documento hábil de forma a comprovar o 

vínculo com o titular do comprovante, adequando assim, a peça vestibular 

aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015185-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO AUGUSTO ABILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(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 DESPACHO Processo: 1015185-11.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILVIO AUGUSTO ABILIO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 

S/A Vistos. Considerando que o recurso inominado foi interposto 

tempestivamente, aliado ao preenchimento dos demais pressupostos de 

admissibilidade, recebo-o no efeito devolutivo e suspensivo, para evitar a 

ocorrência de danos ao recorrente, que poderá não conseguir reverter 

seu direito, em caso de procedência do recurso, nos termos do art. 43 da 

Lei 9.099/95 e do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo 

Civil. Outrossim, verifica-se dos autos a juntada das contrarrazões. Sendo 

assim, determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado 

Especial do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Por 

fim, defiro a gratuidade de justiça nos moldes do art. 98, § 1° do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014820-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014820-54.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JEAN CARLOS VIEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Considerando que o recurso inominado foi interposto tempestivamente, 

aliado ao preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, 

recebo-o no efeito devolutivo e suspensivo, para evitar a ocorrência de 

danos ao recorrente, que poderá não conseguir reverter seu direito, em 

caso de procedência do recurso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 e 

do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Outrossim, 

verifica-se dos autos a juntada das contrarrazões. Sendo assim, 

determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Por fim, defiro a 

gratuidade de justiça nos moldes do art. 98, § 1° do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário . 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014404-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DE LIMA PEREIRA (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: 1014404-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ARTUR DE LIMA PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Considerando que o recurso inominado foi interposto 

tempestivamente, aliado ao preenchimento dos demais pressupostos de 

admissibilidade, recebo-o no efeito devolutivo e suspensivo, para evitar a 

ocorrência de danos ao recorrente, que poderá não conseguir reverter 

seu direito, em caso de procedência do recurso, nos termos do art. 43 da 

Lei 9.099/95 e do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo 

Civil. Outrossim, verifica-se dos autos a juntada das contrarrazões. Sendo 

assim, determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado 

Especial do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Por 

fim, defiro a gratuidade de justiça nos moldes do art. 98, § 1° do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015187-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(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 DESPACHO Processo: 1015187-78.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANDERSON COSTA DE SOUZA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos. Considerando que o recurso inominado foi 

interposto tempestivamente, aliado ao preenchimento dos demais 

pressupostos de admissibilidade, recebo-o no efeito devolutivo e 

suspensivo, para evitar a ocorrência de danos ao recorrente, que poderá 

não conseguir reverter seu direito, em caso de procedência do recurso, 

nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 e do parágrafo único do artigo 995 

do Código de Processo Civil. Outrossim, verifica-se dos autos a juntada 

das contrarrazões. Sendo assim, determino a remessa dos autos à Turma 

Recursal do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo. 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: 1007175-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JERONIMO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

SAMIRA PANIAGO DOS SANTOS OAB - MT26094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE VIANA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007175-41.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: PAULO JERONIMO PEREIRA EXECUTADO: SIMONE VIANA 

ALVES Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 

e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o devedor para pagar 

em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante dispõe o artigo 829, 

§1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo encontrado o devedor, 

o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução (art. 830, do Código de Processo Civil.) e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste requerendo o que 

entender de direito e após, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação. Havendo penhora de bens/valores INTIME-SE o executado 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001732-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1001732-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: ADRIANA DE 

SOUZA MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIESER DA SILVA 

LEITE 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: Conciliação período vespertino 

Data: 17/08/2020 Hora: 13:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

24 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: 1015794-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANATALIA DOMINGAS MONTEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015794-91.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 
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FRANCISCO FERREIRA POLO PASSIVO: ANATALIA DOMINGAS 

MONTEIRO 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. 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007136-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FUZA GONZALEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007136-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: VINICIUS FUZA 

GONZALEZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMEIRE SANTOS 

MONTEIRO POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Conciliação período vespertino Data: 17/08/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 24 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: 1007186-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007186-70.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: GESSICA PEREIRA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Antes mesmo de analisar o pedido de tutela de urgência, INTIME-SE a parte 

reclamante para realizar as providências necessárias a fim de regularizar 

a representação, pois acosta aos autos comprovante de endereço em 

nome de terceira pessoa diversa aos autos. Desta feita, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente, através de 

seu patrono constituído, para em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, 

devendo apresentar instrumento procuratório, sob pena de indeferimento 

da inicial. Após, voltem-me os autos concluso para análise do pedido de 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005602-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TEIXEIRA SALGADO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLY SPEISS FERREIRA DE ARAUJO OAB - MT22092/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005602-65.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MANOEL TEIXEIRA SALGADO NETO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. Compulsando detidamente o feito, observo a 

insuficiência de dados cadastrais da parte autora, na medida em que não 

há nos autos comprovante de endereço local em seu nome, o que vai de 

encontro os preceitos estabelecido no artigo 319, II, do Código de 

Processo Civil. Desta feita, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, 

devendo apresentar comprovante de endereço local, legível e atualizado 

em seu nome, a peça vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II 

e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento 

da inicial. 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: 1005646-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANI AMANCIO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005646-84.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DAYANI AMANCIO FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Compulsando detidamente o feito, denoto a insuficiência de dados 

da parte autora, na medida em que não há nos autos comprovante de 

endereço em nome desta, o que vai de encontro os preceitos estabelecido 

no artigo 319, II, do Código de Processo Civil. Desta feita, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de 

endereço legível e atualizado em seu nome, ou documento hábil de forma a 

comprovar o vínculo com o titular do comprovante, adequando assim, a 

peça vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005673-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECY DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005673-67.2020.8.11.0003. 

AUTOR: CARLOS NAVES DE RESENDE REQUERIDO: WALDECY DIAS 

Vistos. Compulsando detidamente o feito, observo a insuficiência de 

dados cadastrais da parte autora, na medida em que não há nos autos 

comprovante de endereço local em seu nome, o que vai de encontro os 

preceitos estabelecido no artigo 319, II, do Código de Processo Civil. Desta 

feita, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo 

apresentar comprovante de endereço local, legível e atualizado em seu 

nome, a peça vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 

320, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. 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: 1005683-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVANILDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005683-14.2020.8.11.0003. 
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REQUERENTE: JUVANILDO RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos. Compulsando detidamente o feito, denoto a 

insuficiência de dados da parte autora, na medida em que não há nos 

autos comprovante de endereço em nome desta, o que vai de encontro os 

preceitos estabelecido no artigo 319, II, do Código de Processo Civil. Desta 

feita, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo 

apresentar comprovante de endereço legível e atualizado em seu nome, 

ou documento hábil de forma a comprovar o vínculo com o titular do 

comprovante, adequando assim, a peça vestibular aos termos exigidos 

pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005721-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIMAR NEVES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005721-26.2020.8.11.0003. 

AUTOR: SOLIMAR NEVES MOREIRA REU: VIVO S.A. Vistos. Compulsando 

detidamente o feito, denoto a insuficiência de dados da parte autora, na 

medida em que não há nos autos comprovante de endereço em nome 

desta, o que vai de encontro os preceitos estabelecido no artigo 319, II, do 

Código de Processo Civil. Desta feita, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de endereço legível 

e atualizado em seu nome, ou documento hábil de forma a comprovar o 

vínculo com o titular do comprovante, adequando assim, a peça vestibular 

aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005722-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI SUSI HONORIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 DESPACHO Processo: 1005722-11.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MICHELLI SUSI HONORIO DOS SANTOS REQUERIDO: 

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

Compulsando detidamente o feito, denoto a insuficiência de dados da parte 

autora, na medida em que não há nos autos comprovante de endereço em 

nome desta, o que vai de encontro os preceitos estabelecido no artigo 

319, II, do Código de Processo Civil. Desta feita, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de endereço 

legível e atualizado em seu nome, ou documento hábil de forma a 

comprovar o vínculo com o titular do comprovante, adequando assim, a 

peça vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005723-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005723-93.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIANO DE SOUZA REU: VIVO S.A. Vistos. Compulsando 

detidamente o feito, denoto a insuficiência de dados da parte autora, na 

medida em que não há nos autos comprovante de endereço em nome 

desta, o que vai de encontro os preceitos estabelecido no artigo 319, II, do 

Código de Processo Civil. Desta feita, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de endereço legível 

e atualizado em seu nome, ou documento hábil de forma a comprovar o 

vínculo com o titular do comprovante, adequando assim, a peça vestibular 

aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016912-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMELITA DA SILVA FILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

ELIAMARA ZEFERINI DE ARAUJO OAB - MT27136/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 DESPACHO Processo: 1016912-05.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA CARMELITA DA SILVA FILHA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Compulsando detidamente o feito, denoto a insuficiência de 

dados da parte autora, na medida em que não há nos autos comprovante 

de endereço em nome desta, o que vai de encontro os preceitos 

estabelecido no artigo 319, II, do Código de Processo Civil. Desta feita, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente 

para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo apresentar 

comprovante de endereço legível e atualizado em seu nome, ou 

documento hábil de forma a comprovar o vínculo com o titular do 

comprovante, adequando assim, a peça vestibular aos termos exigidos 

pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418807 Nr: 1223-84.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA TORREMOCHA FIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA COUVEIA SOARES

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

OAB:9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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A parte exequente postula pela busca de veículos terrestres, via Sistema 

RENAJUD, registrados em nome da parte executada, a qual não pagou 

espontaneamente o débito a que concerne esta demanda.

Nesse sentido é a redação dada ao art. 835, incisos I ao VI, do Código de 

Processo Civil.

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com 

cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral; (...)”

Diante da realidade processual verificada in casu, afigura-se viável a 

busca e eventual restrição em veículo terrestre porventura existente em 

nome da parte devedora, mormente em face da ausência de qualquer 

manifestação direcionada à composição da dívida.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO a 

busca e eventual restrição em veículo terrestre registrado em nome da 

parte executada, por meio do sistema RENAJUD, devendo ser juntando a 

esta decisão o extrato pertinente à execução desta ordem.

Materializado sucesso da busca via Sistema Renajud, intimem-se 

exequente e executado, a fim de que se manifestem no prazo de lei.

Em sendo negativa a busca, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis 

de constrição, sob pena de imediata extinção do processo, conforme 

artigo 53, § 4º, da Lei n. 9099/95.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Total de veículos: 1

Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário Restrição

KAC5042 MT FORD/ECOSPORT XLT FABIANA GOUVEIA SOARES 

Transferência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo Borges

 Cod. Proc.: 421201 Nr: 3471-23.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELEN BARCELOS RIBEIRO - 

OAB:18457 MT, KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO - 

OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acássio Muniz Junior - 

OAB:

 Código: 421201

Vistos.

A parte exequente postula pela busca no Sistema CNIB - Central Nacional 

de Indisponibilidade de Bens (fl. 210), uma vez que não obteve sucesso 

na procura de bens e valores junto aos ativos financeiros do executado.

Importante consignar que CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de 

Bens é um sistema que deve interligar magistrados, autoridades 

administrativas com competência para expedir ordens de restrição de 

bens e oficiais de registro de imóveis em todo o país.

No entanto, muito embora o sistema já exista no Estado de Mato Grosso, o 

convênio firmado com o Tribunal de Justiça não foi concluído, uma vez que 

não finalizou o cadastro junto aos magistrados, não sendo possível, por 

ora, o deferimento de tal pleito.

Desta feita, INDEFIRO o requerimento formulado pelo exequente, haja vista 

a indisponibilidade do sistema pelo qual pleiteia busca - CNIB.

Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento/extinção do feito por ausência de 

procedibilidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005638-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RODRIGUES SERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1005638-10.2020.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 13.132,88 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Estabelecimentos de Ensino]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JANAINA RODRIGUES SERRA Endereço: 

RUA DOMINGOS DE LIMA, 447, CASA, JARDIM SANTA MARTA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-404 POLO PASSIVO: Nome: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 597, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-040 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Conciliação período vespertino Data: 

16/07/2020 Hora: 13:45. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). RONDONÓPOLIS, 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006481-72.2020.8.11.0003

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 36 de 510



Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO NUNES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 URGENTE - liminar deferida MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO - setor 01 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1006481-72.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLAUDIO NUNES ALVES Endereço: 

AVENIDA BEIJA-FLÔR, 2164, PARQUE RESIDENCIAL OASIS, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-150 POLO PASSIVO: Nome: RUMO 

MALHA NORTE S.A Endereço: RUA B, s/n, Rodovia BR 163 Km 95 Lote 1 

sala 01, PARQUE INDUSTRIAL INTERMODAL DE RONDONÓPOLIS, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-860 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO do pólo passivo, para, querendo, responder a ação no prazo 

legal, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, assim 

como a INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 03/08/2020 Hora: 10:00 , a ser 

realizada na sede deste juízo, no endereço acima indicado. MEDIDA 

LIMINAR: "Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

DETERMINO que a empresa reclamada Rumo Malha Norte S.A, providencie 

no prazo de 05 (cinco) dias, a RETIRADA DE QUALQUER RESTRIÇÃO 

junto ao nome e CPF do autor Cláudio Nunes Alves (RG nº 73715430 

SSP/SP e CPF nº 282.613.848-02), enquanto estiver sendo discutido, ou 

seja, até o final da presente demanda. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo. INTIMEM-SE as partes da presente decisão 

e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, 

oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio 

de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial." ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

RONDONÓPOLIS, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006389-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 URGENTE - liminar deferida MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO - setor 01 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1006389-94.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FABIANO TAVARES Endereço: Rua 

Francinele Fontenelle de Moraes, s/n, Casa 08 Quadra 06, Residencial 

Magnólia Angélica de Araujo, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-758 

POLO PASSIVO: Nome: RUMO MALHA NORTE S.A Endereço: RUA B, s/n, 

PARQUE INDUSTRIAL INTERMODAL DE RONDONÓPOLIS, RONDONÓPOLIS 

- MT - CEP: 78746-860 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo 

passivo, para, querendo, responder a ação no prazo legal, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento, assim como a INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 03/08/2020 Hora: 08:15 , a ser realizada na sede deste juízo, no 

endereço acima indicado. MEDIDA LIMINAR: "Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil DETERMINO que a empresa 

reclamada Rumo Malha Norte S.A, providencie no prazo de 05 (cinco) 

dias, a RETIRADA DE QUALQUER RESTRIÇÃO junto ao nome e CPF do 

autor Fabiano Tavares (RG RG nº 792966 SESP-MT e CPF nº 

035.584.819-84), enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 
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a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95." ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. RONDONÓPOLIS, 24 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006693-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BONAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 URGENTE - liminar deferida CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1006693-93.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 12.078,84 ESPÉCIE: 

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Transporte Aéreo, 

Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CELSO BONAN 

Endereço: RUA BABAÇÚS, 1228, JARDIM MATO GROSSO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-550 POLO PASSIVO: Nome: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Nome: COLHEREIRO 

TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Endereço: AVENIDA TIRADENTES, 

2217, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-028 Nome: TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Senhor(a): COLHEREIRO TUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA - ME A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a EFETUAR A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o CUMPRIMENTO DA MEDIDA 

LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDER À CITAÇÃO para, querendo, responder 

a ação no prazo legal, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, assim como a sua PROCEDER À INTIMAÇÃO para comparecer 

à audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 05/08/2020 

Hora: 13:45 MEDIDA LIMINAR: "Por tais considerações, por não se tratar 

de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração 

posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e 

em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, 

nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a empresas reclamadas CVC Brasil 

Operadora e Agencia de Viagens S.A, Colheiro Tur Viagens e Turismo 

Ltda, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda - ME, SUSPENDAM AS COBRANÇAS 

das parcelas vincendas no cartão de crédito do autor CELSO BONAN, no 

prazo de 05 (cinco) dias, tão somente com relação aos débitos objeto 

desta ação, quais sejam, 08 (oito) parcelas nos valores de R$ 20,64 e R$ 

687,16, com vencimentos em 23/04/2020, 23/05/2020, 23/06/2020, 

23/07/2020, 23/08/2020, 23/09/2020, 23/10/2020 e 23/11/2020, enquanto 

estiverem sendo discutidos, ou seja, até o final da presente demanda, sob 

pena de incorrer crime de desobediência. Para tanto, OFICIE-SE as 

operadoras de cartão VISA e MASTERCARD, para informar da 

SUSPENSÃO das parcelas vincendas que seriam debitadas no cartão de 

crédito de titularidade do autor Celso Bonan, no valores de R$ 20,64 e R$ 

687,16, com vencimentos em 23/04/2020, 23/05/2020, 23/06/2020, 

23/07/2020, 23/08/2020, 23/09/2020, 23/10/2020 e 23/11/2020. Importante 

registrar que as determinações acima se referem tão somente as 8 

parcelas vincendas, oriundas de compra de pacote de viagem realizado 

pelo autor junto as empresas requeridas. Ademais disso, INDEFIRO nesta 

fase do processo, o requerimento formulado a título de ressarcimento da 

primeira e segunda parcela, em sede de tutela de urgência, por entender 

que ausentes os requisitos necessários à concessão, em consonância 

com o ordenamento processual e com o artigo 300 do Código de Processo 

Civil. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial." 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 
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comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RONDONÓPOLIS, 24 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007136-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FUZA GONZALEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007136-44.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VINICIUS FUZA GONZALEZ REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos. Cuida-se de Ação anulatória de debito c/c pedido 

de liminar, onde a parte autora postula concessão de tutela de urgência 

para que a requerida exclua seu nome dos cadastros de inadimplentes 

SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que desconhece a 

dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante desconhece os débitos 

cobrados, tendo em vista que afirma não ter contratado serviços da 

empresa requerida. Ocorre que diante dos tais débitos, teve seu nome 

incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pelo extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados. Cabe ressaltar que 

o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a 

parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a 

requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a SUSPENSÃO da 

cobrança objeto da lide, bem como a RETIRADA do nome da parte 

reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com relação 

aos débitos objeto desta ação, qual seja no valor de R$ 544,15, referente 

ao contrato nº. D0000005031715401, com vencimento em 03/06/2017, 

enquanto estiver sendo discutido, ou seja, 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007158-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANTOS DAS VIRGENS OAB - MT26100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SPINELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007158-05.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUZIA SANTOS DA SILVA REQUERIDO: PAULO CESAR 

SPINELLI Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de 

tutela de urgência objetivando a transferência do veículo VW VOYAGE, 

MOTOR 1.6, FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO 2013/2014, DE COR BRANCA, 

PLACA NJI7622 E RENAVAM 593770870, bem como a transferência da 

dívida advinda das obrigações tributárias deste para o nome do requerido. 

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, bem como das razões apresentadas, não 

vislumbro de plano a presença dos requisitos que possam amparar a 

tutela vindicada. Isso porque, nos termos do art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a 

parte requerente apresente os elementos que evidenciem a probabilidade 

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

sendo vedada tal providencia quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, 

nesta fase de cognição sumária, tendo em vista que as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais da parte reclamante, circunstâncias 

que tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando 

prudente o aguardo da formação do contraditório e a dilação probatória. 

Destarte, entendo que no presente caso a prévia citação da requerida 

afigura-se medida útil e necessária, visto que a cognição sumária do 

direito e a antecipação da tutela devem estar em consonância com o 

ordenamento processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do 

Código de Processo Civil e seus parágrafos. Assim, sem prejuízo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 39 de 510



modificação ou alteração posterior, o indeferimento do pedido de tutela de 

urgência é medida que se impõe. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência nesta fase do processo, por entender que ausentes os 

requisitos necessários à concessão, em consonância com o ordenamento 

processual e com o artigo 300 do Código de Processo Civil. CITEM-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. Cumpram-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013025-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PEREIRA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013025-13.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELISANGELA PEREIRA TEODORO REQUERIDO: AYMORE 

Vistos. Diante do pedido formulado em Id. 31413629, inclusive com a prova 

documental anexada, observo que a empresa reclamada, até o presente 

momento, vem descumprindo a ordem judicial da sentença lançada em Id. 

27540366, mais precisamente em relação à retirada do nome do 

reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito (SERASA). Com essas 

considerações, OFICIE-SE ao SERASA e os demais Órgãos de Proteção 

ao Crédito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, para que EXCLUAM dos 

seus bancos de dados o nome da requerente ELISANGELA PEREIRA 

TEODORO, nos termos da sentença lançada em evento Id. 27540366, sob 

pena de incorrerem em crime de desobediência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015302-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015302-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCOS APARECIDO BORGES REQUERIDO: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais 

Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo ao exame do mérito. Em sistema dos 

Juizados Especiais, o Juiz não está obrigado a rebater todas as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores de sua convicção. O julgador não está obrigado a 

responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, possuindo o dever 

de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a 

conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência 

do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que 

não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de 

infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. 

Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), 

julgado em 8/6/2016 (Info 585). Pois bem Verifico estar o processo maduro 

e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, 

razão pela qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. A questão posta em análise se 

discute se houve ou não a comunicação prévia do consumidor antes da 

inclusão dados em banco de dados de proteção ao crédito, da parte 

reclamada, no valor de R$ 2.864,08 (dois mil, oitocentos e sessenta e 

quatro reais e oito centavos), tendo como referência o contrato nº 

535143511000004CT. Conforme entendimento jurisprudencial Súmula 359 

do STJ. Em razão disso a parte autora recorre ao judiciário requerendo 

indenização por danos morais. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Cabe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em 

peça contestatória a parte reclamada encartou aos autos, a comunicação 

prévia que foi enviada no dia 26.10.2016, notificando o consumidor 

referente ao débito que seria incluso no Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC). A documentação juntada pela parte reclamada, comprova que 

houve, através da EBCT, remessa de correspondência (aviso) ao 

endereço do autor, conforme o informado à parte reclamada pela credora. 

Tal prova é suficiente para evidenciar o cumprimento do dispositivo legal 

que a parte autora diz inobservado, consoante entendimento deste juízo e 

jurisprudência do STJ, não havendo, portanto, elementos comprobatórios 

de prática de ato ilícito ou culposo por parte da reclamada, o que elide a 

pretensão indenizatória. Ainda que enviado, sendo dispensável o aviso de 

recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a 

negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. (Súmula 404/ 

STJ). Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; Sem 

condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95); Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016369-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA (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 PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 40 de 510



1016369-02.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MARIA MOREIRA REQUERIDO: 

OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos 

termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por MARIA MOREIRA contra 

OMNI FINANCEIRA 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, faturas e CNH 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, faturas e CNH. 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, faturas e CNH), 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. 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: 1000668-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA TEREZINHA PASCUA ARGUELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000668-64.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CARLA TEREZINHA PASCUA ARGUELHO REQUERIDO: 

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

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação da tutela, 

proposta por Carla Terezinha Pascua Arguelho em face de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A. Analisando os autos, constata-se a 

ilegitimidade ativa da reclamante Carla Terezinha Pascua Arguelho, 

porquanto a Unidade Consumidora (nº 6/2679522-9) está registrado em 

nome de Ewerton Guilherme Pascua Nascimento, sendo deste a 

legitimidade para questionar judicialmente a presente demanda. Outrossim, 

verifico que Ewerton Guilherme Pascua Nascimento outorgou poderes à 

Carla Terezinha Pascua Arguelho para representa-lo em juízo, conforme 

procuração (em anexo). Os artigos 9º e 10º da Lei 9.099/95 dispõe que: 

“Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes 

comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas 

de valor superior, a assistência é obrigatória. Art. 10. Não se admitirá, no 

processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. 

Admitir-se-á o litisconsórcio.” O Código de Processo Civil, em seu artigo 

18, disciplina, ainda: “Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em 

nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Da 

leitura destes artigos, depreende-se que não é admitido que um 

procurador ajuíze, em nome de terceiro, em nome de outrem, demanda nos 

juizados especiais, ainda que esteja de posse de procuração. A legislação 

estabelece que caso for verificada a ausência de um desses 

pressupostos após a fase postulatória, será declarada a carência da 

ação, assim afirma o artigo 485, do Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de 

legitimidade ou de interesse processual;” Desta feita, RECONHEÇO a 

ilegitimidade ativa da parte autora Carla Terezinha Pascua Arguelho. Ante 

ao exposto, e com fulcro no inc. VI do art. 485 do Código de Processo 

Civil, DETERMINO A EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o 

reconhecimento da ilegitimidade ativa da promovente. Sem custas, ante o 

teor do artigo 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, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009559-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GIACOMETTI BERRES (REQUERENTE)

ADEMIR BERRES (REQUERENTE)

DULCE PEREIRA DOS SANTOS BERRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS OAB - MT23911/O (ADVOGADO(A))

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN BERRES (REQUERIDO)

CLARICE BERRES (REQUERIDO)

DIRCEU BERRES (REQUERIDO)

ANTONIO BERRES (REQUERIDO)

CARLA CRISTINA DOS SANTOS BERRES (REQUERIDO)

JUCARA BERRES DA SILVA (REQUERIDO)

FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS BERRES (REQUERIDO)

CLAUDIO BERRES FILHO (REQUERIDO)

SAYONARA BERRES DE PADUA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1009559-11.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a 

Inventariante, através dos(a) patronos(a), para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste quanto ao teor do petitório de ID: 29574917. 

Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008868-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO JOSE PADILHA OAB - MT5138-O (ADVOGADO(A))

ANITA MARCONDES SCHULZE OAB - MT20119/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

L. A. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1008868-94.2019.8.11.0003 

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 que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

traga aos autos o endereço dos herdeiros não representados nos autos, 

Maria Rita Guedes Duarte e Ernesto Guedes de Souza Filho, indicados nas 

primeiras declarações (ID: 29397223), bem como as certidões negativas 

em nome da de cujus. Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020. GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016083-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIVALDO REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISVANDER DE CARVALHO OAB - MS0004177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIJAINA BORGES CARDOSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1016083-24.2019.8.11.0003 

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 que deposite o valor da diligência 

do Oficial de Justiça, no valor de R$ 39,00 (Trinta e nove reais) em cinco 

dias. Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005970-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYLANE BENEVIDES DA SILVA OAB - MT23479/O (ADVOGADO(A))

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. D. M. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAISSA VALERIA MENDES SANTOS OAB - MT22698/O (ADVOGADO(A))

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005970-79.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora para, querendo, materialize o Termo de Guarda Definitiva (ID. 

31475925), aponto sua assinatura no campo respectivo. Rondonópolis/MT, 

24 de abril de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014848-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE RULIM DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO RUBIM FILHO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1014848-22.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

a certidão de ID: 26312596 está em nome de terceiro, 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, venham-me os autos conclusos para deliberação. 3. 

Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de 

abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007934-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORIO DA CRUZ FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007934-39.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, traga aos autos a 

certidão negativa estadual em nome do de cujus, documentos que 

comprovem a propriedade dos bens inventariados e o plano de partilha do 

acervo hereditário. 2. Aportando aos autos os documentos supra, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de abril de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000276-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROMALINA ESTEFANES FRANCA (REQUERENTE)

LUCIA DE FATIMA STEFANES (REQUERENTE)

FLABIA DE FATIMA STEFANES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO CARLOS STEFANES (REQUERENTE)

ANTONIO LAURI STEFANES (REQUERENTE)

ANTONIO ROGERIO STEFANES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZENIR STEFANES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000276-27.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se o 

inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, traga aos autos a 

certidão negativa municipal em nome da de cujus e o plano de partilha do 

acervo hereditário. 2. Cumprida a determinação supra, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009389-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009389-39.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante ao teor da 

petição de ID: 31309000, determino a suspensão do feito pelo prazo de 01 

(um) mês. 2. Remetam-se os autos ao arquivo provisório. 3. Findando o 

prazo supra, intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003675-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA MARIA SANTANA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT7556-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSÉ DA SILVA (REQUERIDO)

ANA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROZELENE VIEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

SANTIAGO JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

JACQUELINE CAMPOS VIEIRA (HERDEIRO)

LINDACY VEIGA DA SILVA (HERDEIRO)

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

MARIA PEREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

MARCIO JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

MARISTELA NEVES DA SILVA (HERDEIRO)

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

RICARDO CELESTINO DA SILVA (HERDEIRO)

VITO JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

LUCIMAR ELIZIAR DA SILVA (HERDEIRO)

JULIANA CARVALHO DE MOURA (HERDEIRO)

ELIANE ALVES DA SILVA (HERDEIRO)

ANA ALVES DA SILVA (HERDEIRO)

FABIO CELESTINO DA SILVA (HERDEIRO)

JOAO JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

RENATO AYSLAN MARQUES SANT ANA (HERDEIRO)

MARIA GERUZA SILVA PRADELA (HERDEIRO)

VIVIANE ALVES DA SILVA (HERDEIRO)

JOSE ALVES NETO (HERDEIRO)

MANOEL JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

TIAGO FRANCISCO DA SILVA (HERDEIRO)

ISABEL NEVES DA SILVA (HERDEIRO)

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

CLEUNICE PEREIRA DO NASCIMENTO (HERDEIRO)

MAURO JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

JAIME PRADELA (HERDEIRO)

ELISDETE PARREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

VIVALDO JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

ANTONIA AUXILIADORA PARREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

ALMIR JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

MARIZA BARBOSA DA SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003675-98.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante ao teor da 

petição de ID: 30061339, determino a suspensão do feito pelo prazo de 01 

(um) mês. 2. Remetam-se os autos ao arquivo provisório. 3. Findando o 

prazo supra, intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014648-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. T. F. D. S. M. D. S. (AUTOR(A))

R. H. F. D. S. M. D. S. (AUTOR(A))

H. R. D. S. M. D. S. S. (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:

I. R. F. (REU)

 

1014648-15.2019.8.11.0003 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, 24 de abril de 2020. Lidiane da Cruz Garcia 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000662-92.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

O. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO(A))

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000662-92.2018.8.11.0014 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, nota-se que foi arvorado no ID: 31282144 pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela para suspensão do direito de visitas do 

requerente ao menor até o dia 30.04.2020, que se encontra acometido de 

dengue e, em consequência, com a imunidade baixa, o que aumentaria, em 

tese, o risco de contaminação pelo coronavírus (COVID-19), mormente na 

situação de pandemia vivenciada no momento. 2. Sobre a possibilidade da 

concessão de medida de urgência, dispõe os art. 300, do Código de Ritos, 

in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. No caso vertente, percebe-se do 

estudo vagaroso do caderno processual que se mostra razoável o pedido 

da parte autora, já que todo cuidado prestado ao menor se mostra 

necessário nesse momento, uma vez que, conforme comprovado pelos 

exames anexos, ele se encontra acometido de dengue, doença que, por 

sua natureza, sem necessidade de adentrar em um estudo mais profundo 

de suas peculiaridades, tem como consequência a baixa na imunidade do 

indivíduo acometido por ela e demanda repouso extremo por parte do 

infectado. 4. Ademais, o mundo vivencia a situação de pandemia causada 

pela propagação do coronavírus (COVID-19), que, como é de sabença 

geral, é mais agressivo em pessoas com imunidade baixa ou acometidas 

por outras doenças, não sendo razoável que o juízo, em meio à pandemia 

vivida, sujeite o menor ao deslocamento de sua residência. 5. Outrossim, 

não há prejuízo ao requerente, já que a suspensão temporária do direito 

de visitas é apenas para evitar que um mal maior venha a atingir a sua 

prole e também pelo fato de ser por um período pequeno, devendo ser 

retomado de imediato após o seu encerramento. 6. Assim, com o intuito de 

garantir o melhor interesse do menor, verificando-se os pressupostos de 

concessão da medida de urgência, defiro a antecipação de tutela 

postulada no ID: 31282144 para suspender o direito de visitas do 

requerente até o dia 30.04.2020, devendo ele ser intimado com urgência 

da presente decisão. 7. No mais, intime-se a parte requerente para, 

querendo, apresentar réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

8. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação, no prazo legal. 9. Empós, venham-me conclusos. 10. 

Intime-se. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 

de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007845-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. N. D. F. (REQUERENTE)

R. P. N. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA MONIQUE RIBEIRO NASCIMENTO OAB - 052.340.351-82 

(REPRESENTANTE)

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007845-16.2019.8.11.0003 

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 requerer o que de direito, em cinco 

dias, sob pena de arquivamento. Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020. 

JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004690-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. D. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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C. A. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 35 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1004690-39.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

11.448,00 ESPÉCIE: [Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: VALDIRENE GACHET DE LIMA POLO PASSIVO: 

Nome: CLAUDIONOR ALMEIDA SANTOS 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. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS: 

um terço do salário mínimo, depositados em conta bancária de titularidade 

da parte autora, até o dia 10 (dez) de cada mês. RESUMO DA INICIAL: A 

genitora do requerente viveu em união estável com o requerido durante 08 

(oito) anos, advindo desta união o nascimento da autora. Com o fim do 

relacionamento, o menor passou a viver com sua genitora, ocasião na qual 

o requerido não ajudou, bem como assim ainda não o faz, com o sustento 

do requerente, restando os encargos de alimentação, educação, vestuário 

e higiene arcados pela genitora. Diante da necessidade, requer a fixação 

dos alimentos em 01 salário mínimo. DECISÃO: "...3. Havendo prova 

pré-constituída da paternidade (certidão de nascimento da parte autora 

que instrui a inicial), defiro os alimentos provisórios requeridos, nos termos 

do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em 

vista a não comprovação do real rendimento auferido pela parte 

demandada, em um terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje 

a R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), a serem descontados diretamente 

em folha de pagamento da parte demandada e depositados em conta 

bancária de titularidade da parte autora, até o dia 10 (dez) de cada mês, a 

partir da notificação do empregador da parte requerida, nos termos do art. 

5º, §7º, da referida lei, devendo ser imediatamente oficiado..." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES, digitei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010933-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZELIA BARRETO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SEMEÃO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010933-62.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 30828119, pelo que designo o dia 25.06.2020, às 16h30min, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora e seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 3. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e 

para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da 

audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do 

CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a 

ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do 

Digesto Processual Civil. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001733-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMORIM SANTANA (TESTEMUNHA)

MARIA CELINA DE AMORIM SANTANA (TESTEMUNHA)

ANA LUIZA AMORIM SANTANA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA AMORIM SANTANA OAB - MT14767/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001733-94.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 31440188, intime-se novamente a parte autora para que, no 

prazo legal, cumpra a decisão de ID: 29437409, sob pena de indeferimento 

da inicial. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de 

abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007046-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EVALDO PEREIRA GUSMAO (REQUERENTE)

EVERALDO PEREIRA DE GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH PEREIRA DE GUSMAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007046-36.2020.8.11.0003 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 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos o termo de inventariante expedido 

no Processo n.º 1006323-22.2017.8.11.0003. 4. Após, venham-me os 

autos conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005974-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM REZENDE DE MATOS (ESPÓLIO)

ROGERIO RODRIGUES DE MATOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART OAB - SP179755 (ADVOGADO(A))

LAISA MAGALHAES DE MATOS OAB - MT25156/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM REZENDE DE MATOS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005974-14.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Nomeio como inventariante a parte requerente, Rogério 

Rodrigues de Matos, conforme estabelece o art. 664, do Código de 

Processo Civil. 3. No prazo de 20 (vinte) dias, deverá a pessoa do 
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inventariante apresentar as declarações com a atribuição do valor dos 

bens do espólio e o plano da partilha, acompanhadas dos documentos 

cadastrais e fiscais dos bens inventariados, bem como carrear aos autos 

o comprovante de recolhimento de ITCMD (ou certidão de isenção se for o 

caso) (art. 664, caput e §5º, CPC) e as certidões negativas federal, 

estadual e municipal em nome do de cujus. 4. Digam as partes, inclusive o 

Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas Públicas (Federal, 

Estadual e Municipal) sobre as declarações (art. 664, §1º, do CPC). 5. Sem 

prejuízo das determinações supra, intime-se o inventariante para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto ao teor da petição de ID: 

31337620 6. Após, conclusos. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011001-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA MENDES DA SILVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1011001-12.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por AMÉLIA 

MENDES DA SILVA (qualificada nos autos), na forma pleiteada pelo 

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, 

24 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003005-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

JONATHAN SILVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY DOS SANTOS PEREIRA (REU)

JONATHAN SILVEIRA PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003005-94.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. MICHELLY DOS 

SANTOS PEREIRA e JONATHAN SILVEIRA PEREIRA (qualificada nos 

autos) postulam a este juízo a concessão de ALVARÁ JUDICIAL para 

levantamento de valores existentes na Caixa Econômica Federal, mais 

especificamente na conta vinculada ao FGTS/PIS, em nome de Adair Silva 

Pereira, falecido. 2. A inicial, de ID: 12889626, foi instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. 3. No ID: 19685427 

aportou ofício da Caixa Econômica Federal informando a existência de 

saldo na conta vinculada do FGTS/PIS em nome da falecido. 4. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. 

Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de fato, que os 

autores são filhos do de cujus, bem como que, há um crédito de FGTS/PIS 

em favor deste, conforme ilustra o documento de ID: 19685427. 6. Quanto 

à possibilidade da concessão do pretendido alvará sem a propositura do 

inventário, anoto o seguinte aresto: “PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA 

O LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO 

FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A 

INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE ALIMENTAR. 

QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, 

RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO 

AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO 

AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização 

dos princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da 

Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10.07.2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado) (grifo 

nosso) 7. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como 

presentes os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece 

guarida. 8. Pelo exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

julgo procedente o pedido veiculado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para determinar que se expeça alvará judicial 

em favor da parte autora (qualificada nos autos), autorizando-a a 

proceder com o necessário para o levantamento/recebimento de todo e 

qualquer valor existente na Caixa Econômica Federal em nome do de cujus 

Adair Silva Pereira. 9. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao 

cumprimento deste decisum. 10. Sem condenação em custas processuais 

e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita 

sob o pálio da gratuidade da justiça. 11. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

24 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003414-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

SUZANA PEREIRA OAB - 014.023.851-45 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº: 1003414-70.2018.8.11.0003 Vistos etc., Considerando que que o 

relatório de estudo psicossocial acostado no ID 26245079 carece de visita 

no domicílio da requerente, determino que seja renovado o estudo 

psicossocial a ser elaborado pelo setor competente deste juízo, no 

domicílio da parte, fazendo constar o número do celular da mesma (ID 

26582254), a fim de que viabilizar a realização do estudo psicossocial, 

consoante determinado no ID 24931664, com prévio agendamento. Após, 

intimem-se as partes para no prazo de 05 (cinco) dias, querendo 

manifeste-se. Em seguida colha-se parecer ministerial. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 19 de fevereiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1013109-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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C. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. C. A. (EXECUTADO)

 

Processo nº.: 1013109-14.2019.8.11.0003 Vistos etc., Previamente ao 

exame do pedido retro, intime-se a parte exequente para que apresente 

cálculo atualizado do débito, informando o número do CPF do executado, 

no prazo de cinco dias. Às providências. Rondonópolis/MT, 23 de abril de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1005753-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELIA XAVIER VILAS BOAS OAB - MT25848/O (ADVOGADO(A))

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. R. (EXECUTADO)

 

Processo nº.: 1005753-65.2019.8.11.0003 Vistos etc., A teor do petitório 

retro, atualize-se o endereço do executado. No mais, reitere-se a citação 

do requerido nos moldes da decisão inaugural. Do resultado do mandado, 

intime-se a parte exequente para manifestação em cinco dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1014685-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

ROSINHA DA ROSA OAB - 004.947.691-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº.: 1014685-42.2019.8.11.0003 Vistos etc., INTIME-SE a parte 

executada, via seu patrono, para apresentar, em três dias, prova da 

quitação INTEGRAL d a verba alimentar em comento sob pena de prisão 

civil (CPC, 528, § 3º). Por sua vez, consigno que, conforme o disposto no 

art. 528, § 7º, do CPC, na esteira da Súmula 309, do STJ, o débito alimentar 

que autoriza a prisão civil do devedor é o que compreende as três 

parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, acrescido do valor das 

prestações que se vencerem no curso do processo. Decorrido o prazo, 

intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de cinco dias. 

Intime-se. Rondonópolis/MT, 23 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012950-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA NASCIMENTO OAB - 078.534.804-23 

(REPRESENTANTE)

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO DAMASCENO PEREIRA OAB - BA18695 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1012950-08.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se “Execução de 

Alimentos” formulado por Muller N. A., menor, representado por sua 

genitora, Sra. Angela M. da S. N. em desfavor de Julieta B. da S., 

qualificados nos autos. Intimado para pagar a verba alimentar vindicada (ID 

25898556), a executada apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença (ID 25847055), postulando, pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, assim como argumentando o excesso na 

execução ofertando proposta de parcelamento do débito alimentar devido. 

Adiante, a parte exequente reconheceu o alegado excesso, retificando o 

valor devido a ser perseguido nos autos, em harmonia a impugnação da 

executada. Por outro lado, refutou a proposta de parcelamento nos termos 

propostos, apresentando cálculo. Por fim, o Parquet manifestou 

favoravelmente ao não acolhimento da impugnação, assim como pela 

execução de medidas típicas coercitivas a satisfação da pretensão do 

exequente (ID 30008192). É a síntese. Decido. I. Pois bem, denota-se dos 

autos, que a executada alegou excesso na execução cuja alegação foi de 

pronto retificada pelo exequente. Desta forma, registra-se que os 

presentes visam o adimplemento do encargo alimentar pretérito do período 

de setembro/2015 até fevereiro/2019, no percentual de 15% (quinze por 

cento do salário mínimo) atualmente no importe de R$ 7.725,59. De mais a 

mais, relativamente ao pleito de parcelamento do débito, ante a expressa 

discordância da parte adversa, inviável o acolhimento do r. pedido. Pois 

bem, ante o alegado excesso de execução hei por bem ACOLHER 

PARCIALMENTE a impugnação, todavia, deixo de determinar qualquer ato a 

ser praticado pelo exequente ante ao reconhecimento espontâneo e 

retificação do montante devido, consoante demonstrativo ao ID 26477450. 

II. Por sua vez, em consonância ao parecer ministerial, registro que a 

penhora on-line é medida que de rigor se impõe, cujo objetivo, inclusive é 

consentâneo com os modernos princípios e preceitos que regem a 

atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito de interesses 

qualificado por uma pretensão resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a 

sociedade, os quais são escopos teleológicos ou finalísticos da 

Jurisdição. Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em 

dinheiro depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em 

nome da devedora Julieta Barbosa da Silva (CPF: 636.264.115-91), por 

meio do sistema BACENJUD. Diante do extrato anexo, verifica-se que 

ordem restou ineficaz. Registre-se que ante ao irrisório valor bloqueado 

com relação ao valor do débito, lancei ordem de desbloqueio da 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para 

saldar as custas processuais. E, nesta perspectiva, procedo à busca no 

Sistema RENAJUD, por eventuais veículos existentes em nome da 

executada, cuja pesquisa igualmente restou inexitosa, a teor do extrato 

anexo. Deveras, verifica-se que o bem localizado já possui gravame 

aposto em seus registros - alienação fiduciária, motivo pelo qual se 

considera infrutífera tal diligência constritiva. Desta forma, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requer o que de 

direito ao regular andamento do feito, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013425-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº.: 1013425-61.2018.8.11.0003 Vistos etc., Defiro, na íntegra, o 

pedido retro. Renove-se o mandado de prisão, constando o endereço 

fornecido derradeiramente. Faculto à Exequente a apresentação de 

cálculo atualizado do debito, querendo. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 

de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006347-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE ALMEIDA OAB - MT27370/O (ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. V. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE ACERCA DA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA PARA A DATA: 26/08/2020 

ÀS 15hs50MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001608-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES NEVES (REQUERENTE)

GLEIDSON ALVES NEVES (REQUERENTE)

GLEUSSON ALVES NEVES (REQUERENTE)

NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES (REQUERENTE)

HERASMO MENEZES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIDIA ALVES NEVES (REQUERIDO)

RODOLFFO MENEZES NEVES (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

ANDERSON LUIZ RASIA OAB - MT17595/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1001608-29.2020.8.11.0003 Vistos etc., NAGUEL NAGDA MENEZES 

ALARCON, GLEIDSON ALVES NEVES, NELSON ALVES NEVES, 

HERASMO MENEZES NEVES e GLEUSSON ALVES NEVES, requereram a 

Interpelação Judicial de LUIZ FERNANDO DE SOUZA NEVES, RODOLFO 

MENEZES NEVES e NAIDIA ALVES NEVES, visando cientificar os 

demandados quanto a pretensão em alienar o imóvel rural denominado 

Fazenda Nossa Senhora da Conceição, registrada sob o RGI de 

Juscimeira/MT nº. 511, oriunda dos direitos hereditários do Espólio de 

Nelson Jose Neves, cujo inventário encontra-se em tramitação perante a 

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, registrada 

no Código 703377, a par de oportunizar-lhes o direito de preferência. 

Vieram os documentos pertinentes. O feito foi recebido no ID 29278095. O 

requerido Luiz Fernando compareceu espontaneamente aos autos, 

apresentando contranotificação com a manifesta discordância quanto a 

venda do bem de raiz, bem como noticiando a possibilidade de ingresso 

das medidas cabíveis acaso ultimada a alienação (ID 30045957). A 

notificação judicial dos demandados Rodolfo e Naidia foi realizada por 

oficial de justiça (ID 30071585), seguida, também, de contranotificação 

repisando os termos da derradeira irresignação (ID 30196897). 

Facultou-se a manifestação da parte autora (ID 30696215), a qual 

requereu o desentranhamento das contranotificações (ID 31044777). 

Brevemente relatados. Decido. De início, dou por suprida a notificação do 

requerido Luiz Fernando, ante ao comparecimento espontâneo aos autos 

(art. 239, §1º, do CPC). Pois bem. Trata-se de ação de Interpelação 

Judicial, cuja pretensão da parte requerente se exaure em manifestar 

formalmente sua vontade à parte adversa sobre assunto juridicamente 

relevante (arts. 726 e 727, do CPC). Com efeito, a interpelação visa 

apenas à prevenção de responsabilidade, conservação e ressalva de 

direitos ou manifestação de qualquer intenção de modo formal, não 

possuindo o condão de debater matérias atinentes ao mérito do pleito, 

retratando mero procedimento de jurisdição voluntária, sendo, inclusive, 

desnecessária a manifestação da parte contrária. Destarte, a discussão 

acerca da matéria de fundo e/ou a realização de novel notificação pelos 

requeridos em face dos autores deve ser carreada em ação própria e 

autônoma, pois refoge ao escopo do presente. Nos termos do art. 729 do 

CPC, realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao 

requerente. Dito isto, ante a contranotificação realizada pelos requeridos 

nos IDs 30045957 e 30196897, torno-as sem efeito, facultando aos 

interessados fazê-lo em via autônoma e adequada, querendo. 

Conseguintemente, feita a comunicação aos requeridos ou ao público em 

geral, a depender do caso, tem-se por exaurido o procedimento. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, 

do CPC, reputando formalmente regular a notificação realizada e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito. Custas ex lege. Não 

há condenação em honorários advocatícios, pois inexiste litígio ensejador 

da sucumbência (STJ. REsp. 39441. Relator Min. Cláudio Santos, j. 

15.12.1993). Tratando-se de autos eletrônicos, incumbe a própria parte 

requerente a impressão ou salvaguarda em arquivo eletrônico, via Sistema 

PJe. Preclusa a via recursal, determino seja riscado dos autos eletrônicos 

as peças coligidas nos IDs 30045957 e 30196897. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001608-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES NEVES (REQUERENTE)

GLEIDSON ALVES NEVES (REQUERENTE)

GLEUSSON ALVES NEVES (REQUERENTE)

NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES (REQUERENTE)

HERASMO MENEZES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIDIA ALVES NEVES (REQUERIDO)

RODOLFFO MENEZES NEVES (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

ANDERSON LUIZ RASIA OAB - MT17595/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1001608-29.2020.8.11.0003 Vistos etc., NAGUEL NAGDA MENEZES 

ALARCON, GLEIDSON ALVES NEVES, NELSON ALVES NEVES, 

HERASMO MENEZES NEVES e GLEUSSON ALVES NEVES, requereram a 

Interpelação Judicial de LUIZ FERNANDO DE SOUZA NEVES, RODOLFO 

MENEZES NEVES e NAIDIA ALVES NEVES, visando cientificar os 

demandados quanto a pretensão em alienar o imóvel rural denominado 

Fazenda Nossa Senhora da Conceição, registrada sob o RGI de 

Juscimeira/MT nº. 511, oriunda dos direitos hereditários do Espólio de 

Nelson Jose Neves, cujo inventário encontra-se em tramitação perante a 

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, registrada 

no Código 703377, a par de oportunizar-lhes o direito de preferência. 

Vieram os documentos pertinentes. O feito foi recebido no ID 29278095. O 

requerido Luiz Fernando compareceu espontaneamente aos autos, 

apresentando contranotificação com a manifesta discordância quanto a 

venda do bem de raiz, bem como noticiando a possibilidade de ingresso 

das medidas cabíveis acaso ultimada a alienação (ID 30045957). A 

notificação judicial dos demandados Rodolfo e Naidia foi realizada por 

oficial de justiça (ID 30071585), seguida, também, de contranotificação 

repisando os termos da derradeira irresignação (ID 30196897). 

Facultou-se a manifestação da parte autora (ID 30696215), a qual 

requereu o desentranhamento das contranotificações (ID 31044777). 

Brevemente relatados. Decido. De início, dou por suprida a notificação do 

requerido Luiz Fernando, ante ao comparecimento espontâneo aos autos 

(art. 239, §1º, do CPC). Pois bem. Trata-se de ação de Interpelação 

Judicial, cuja pretensão da parte requerente se exaure em manifestar 

formalmente sua vontade à parte adversa sobre assunto juridicamente 

relevante (arts. 726 e 727, do CPC). Com efeito, a interpelação visa 

apenas à prevenção de responsabilidade, conservação e ressalva de 

direitos ou manifestação de qualquer intenção de modo formal, não 

possuindo o condão de debater matérias atinentes ao mérito do pleito, 

retratando mero procedimento de jurisdição voluntária, sendo, inclusive, 

desnecessária a manifestação da parte contrária. Destarte, a discussão 

acerca da matéria de fundo e/ou a realização de novel notificação pelos 

requeridos em face dos autores deve ser carreada em ação própria e 

autônoma, pois refoge ao escopo do presente. Nos termos do art. 729 do 

CPC, realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao 

requerente. Dito isto, ante a contranotificação realizada pelos requeridos 

nos IDs 30045957 e 30196897, torno-as sem efeito, facultando aos 

interessados fazê-lo em via autônoma e adequada, querendo. 

Conseguintemente, feita a comunicação aos requeridos ou ao público em 

geral, a depender do caso, tem-se por exaurido o procedimento. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, 

do CPC, reputando formalmente regular a notificação realizada e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito. Custas ex lege. Não 

há condenação em honorários advocatícios, pois inexiste litígio ensejador 

da sucumbência (STJ. REsp. 39441. Relator Min. Cláudio Santos, j. 

15.12.1993). Tratando-se de autos eletrônicos, incumbe a própria parte 
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requerente a impressão ou salvaguarda em arquivo eletrônico, via Sistema 

PJe. Preclusa a via recursal, determino seja riscado dos autos eletrônicos 

as peças coligidas nos IDs 30045957 e 30196897. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004227-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN WAKI LEITE OAB - MT18877/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. D. S. S. (REU)

Outros Interessados:

M. P. D. C. D. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1004227-29.2020.8.11.0003. Vistos etc., I. Recebo a inicial e a emenda 

ofertada derradeiramente. II. Processe-se em segredo de Justiça, 

conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. III. Pois bem, comprovada 

documentalmente a filiação entre a requerente e a parte requerida, fixo, na 

forma do art. 4º da Lei de Alimentos, alimentos provisórios no importe 

mensal de 20% (vinte por cento) de rendimentos líquidos do genitor, assim 

entendida sua remuneração depois de deduzidos os descontos legais e 

obrigatórios (INSS e IR), com incidência sobre décimo terceiro salário, 

férias regulamentares, terço constitucional de férias (REsp. 1106654 / RJ) 

e eventuais verbas rescisórias, excluídas as férias indenizadas, 

adicionais decorrentes de trabalho extraordinário (horas extras) ou em 

jornada noturna, participação nos lucros e resultados da empregadora 

(PLR). Assim como, exclui-se as demais verbas de caráter indenizatório e 

depósitos a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, dado o 

caráter personalíssimo dessas verbas. Para tanto, em atendimento ao 

melhor interesse da criança, oficie-se a órgão empregador para, nos 

termos do art. 529, §1º do CPC promover o desconto da verba alimentar 

vincenda na forma fixada diretamente em folha de pagamento do requerido 

e o respectivo depósito em favor da parte autora na conta bancária 

informada nos autos, constando no expediente os dados pertinentes, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para resposta. Concedo o prazo 

de 05 (cinco) dias para que a autora traga aos autos o endereço do órgão 

competente para fins de viabilizar o comando judicial. Assinado que com a 

formação do contraditório, este juízo poderá redimensionar o valor 

inicialmente estipulado, seja para majorar ou minorar referido quantum. 

Oportunamente, deixo de fixar a obrigação de custeio de parte das 

despesas extraordinárias por entender estar o patamar ora fixado em 

sintonia aos elementos iniciais trazidos a conhecimento, sobretudo por 

revelar, tais despesas, 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. V. Ante o interesse 

em baila e ausentes outros pedidos fundamentados na urgência, designo 

audiência de conciliação para a data de 23 de junho de 2020 às 15h00min, 

a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se a parte 

requerida, cientificando-os do teor da presente decisão, bem como 

intimando-a para comparecer a audiência acompanhada de advogado, 

atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao 

quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo 

acordo na audiência, poderá a demandada contestar o presente, desde 

que o faça por intermédio de advogado, no prazo legal a contar da 

realização da solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (art. 341, CPC). Após, intime-se a parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, seguido 

de parecer ministerial. VI. Inexistindo acordo em audiência, elabore-se o 

estudo social e psicológico visando aferir a higidez da convivência familiar 

na residência das partes, notadamente com o objetivo de aferir quem dos 

genitores reúne as melhores condições ao exercício da guarda, assim 

como melhor forma de convivência com o genitor não guardião, a ser 

realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo, fixando para a entrega do 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência do referido setor da 

presente determinação. Aportando os respectivos relatórios, intimem-se 

para querendo, manifestar-se, seguido de parecer ministerial. Notifique-se. 

Intime-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016772-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. M. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001061-23.2019.8.11.0003. Vistos etc., 01. Estando o 

requerido em local incerto e não sabido, defiro a citação do mesmo pela 

via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da 

data da publicação única. Por se tratar de parte beneficiária da justiça 

gratuita, a publicação será feita apenas no órgão oficial (artigo 257, II, do 

CPC). Transcorrido ‘in albis’ o prazo da resposta, nomeio o Escritório 

Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador Dr. Samir Brada Dib atuar como curador especial da 

parte requerida, conforme o art. 72, II, do CPC, devendo ser-lhe aberta 

vista dos autos para que oferte a competente defesa. 02. Sem prejuízo, 

elabore-se estudo psicossocial junto à parte autora visando aferir as 

condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais para criação 

e educação das meninas, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do 

Juízo, em laudo circunstanciado no prazo de 20 dias. Aportando o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestação, querendo, no prazo de cinco 

dias, bem como colha-se parecer ministerial. Intime-se. Notifique-se. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 20 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016772-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. M. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT PROCESSO n. 1016772-68.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: LILIAN 

JULIANA FIALHO Endereço: AVENIDA ALEMANHA, 15, quadra 18, JARDIM 

EUROPA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-806 POLO PASSIVO: Nome: 

FABIO JUNIOR MELLO MATOSO Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A autora ingressou com a presente ação para pleitear a guarda unilateral 

da menor FFM, nascida em 23 de abril de 2010, requer a citação do 

requerido para querendo contestar. O julgamento procedente do pedido. 

DECISÃO: Vistos etc., 01. Estando o requerido em local incerto e não 

sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. Por se 

tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, a publicação será feita 

apenas no órgão oficial (artigo 257, II, do CPC). Transcorrido ‘in albis’ o 

prazo da resposta, nomeio o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por 
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intermédio de seu advogado e professor-orientador Dr. Samir Brada Dib 

atuar como curador especial da parte requerida, conforme o art. 72, II, do 

CPC, devendo ser-lhe aberta vista dos autos para que oferte a 

competente defesa. 02. Sem prejuízo, elabore-se estudo psicossocial 

junto à parte autora visando aferir as condições econômicas, higiênicas, 

morais, afetivas e sociais para criação e educação das meninas, a ser 

realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo, em laudo circunstanciado no 

prazo de 20 dias. Aportando o laudo, intimem-se as partes para se 

manifestação, querendo, no prazo de cinco dias, bem como colha-se 

parecer ministerial. Intime-se. Notifique-se. Às providências. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, técnico 

judiciário digitei. RONDONÓPOLIS, 24 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.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016675-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUIZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE PRUDENTE-SP 

(DEPRECANTE)

ANIZIO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS VENANCIO CRISPIM OAB - MG130356 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURÉLIO LOURENÇO (REQUERIDO)

LILIAN CRISTINA LOURENÇO (REQUERIDO)

AROLDO LOURENÇO JÚNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1016675-17.2020.8.11.0041 Vistos. Vê-se que 

esta precatória foi distribuída em duplicidade, uma vez que há outra 

idêntica com distribuição sob o nº 1015674-94.2020.8.11.0041. 

Considerando que já foi exarado despacho naquela carta, determino a 

devolução da presente ao juízo deprecante, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017748-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATURAL ONE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURAL DISTRIBUICAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO MELLO LEAL OAB - 251.495.938-18 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1017748-24.2020.8.11.0041 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, 23 de abril de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028701-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA COSTA BETHENCOURT GONÇALVES VILALBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE COSTA TORRES OAB - MS21349 (ADVOGADO(A))

LEISE COSTA BETHENCOURT OAB - 689.884.191-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONCALVES VILALBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1028701-81.2019.811.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31275756, a parte interessada deixou transcorrer in albis 

o prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017804-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. ROSABONI NOIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GUEDES CAVALLO BAPTISTA OAB - RO6835 (ADVOGADO(A))

BRUNA DE LIMA PEREIRA OAB - RO6298 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO PEREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1017804-57.2020.8.11.0041 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. 
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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, 23 de abril de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013660-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MIGUEL GIMENEZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MIGUEL GIMENEZ RAMOS OAB - SP251845 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ALICE GUIMARAES BOTTARO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR DE OLIVEIRA OAB - SP237556 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1013660-40.2020.8.11.0041 Vistos. Através da 

petição de id. 31273346, as partes interessadas requerem que a intimação 

para comparecimento da testemunha na solenidade designada para o dia 

09/06/2020 seja realizada por oficial de justiça. Data vênia, não há como 

deferir o pleito na forma pretendida, uma vez que os peticionantes não 

lograram êxito em demonstrar a possibilidade de relativização da regra 

prevista no art. 455 do CPC, consoante determina o § 4º do mesmo 

dispositivo. Assim, indefiro o referido pedido, cabendo ao advogado 

informar ou intimar a testemunha sobre o dia, hora e local da audiência, 

nos exatos termos do art. 455 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034393-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDETE APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA OAB - SP280387 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAILA ISABEL SOUZA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1034393-61.2019.811.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31352049, a parte interessada deixou transcorrer in albis 

o prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034408-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Frigorífico Machado Ltda (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Severino Bezerra de Arruda (REQUERIDO)

Transportadora São Rafael Ltda Me (REQUERIDO)

Mariuza Canuta dos Santos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1034408-30.2019.8.11.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31436289, a parte interessada deixou transcorrer in albis 

o prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034411-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Frigorífico Machado Ltda (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT13059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Transportadora São Rafael Ltda Me (REQUERIDO)

Severino Bezerra de Arruda (REQUERIDO)

Mariuza Canuta dos Santos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1034411-82.2019.811.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31275751, a parte interessada deixou transcorrer in albis 

o prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027248-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA JUNQUEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1027248-51.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da manifestação de id. 31148049, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002065-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE ZAVARIZ BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002065-44.2020.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da manifestação de id. 31219991, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017363-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO 

CARVALHO DE MORAES LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BEZERRA BATISTA OAB - RO7212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCILENE FERREIRA DE SOUZA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
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Processo eletrônico n. 1017363-76.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante 

mediante a adoção das providências pertinentes. Uma vez decorrido o 

prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, certifique-se e 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, igualmente 

observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 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”. Às 

providências. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031937-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAJ FRANCHISING LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRANDINI JUNIOR OAB - SP97560 (ADVOGADO(A))

PEDRO CAVALCANTI MACEDO ZAMBON OAB - SP395086 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO QUEIROZ DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1031937-41.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da manifestação de id. 31264255, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033586-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TEMPO COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1033586-41.2019.811.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31352046, a parte interessada deixou transcorrer in albis 

o prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027691-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO RORATO (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO SPERINI (REQUERIDO)

DECIOLANDIA DIESEL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1027691-02.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a penhora e avaliação do imóvel de matrícula nº 

41.879. Considerando que o ato deprecado foi cumprido pelo Oficial de 

Justiça em 26/02/2020 (id. 29882532), devolva-se a presente à origem 

mediante a adoção das formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017652-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA DE BRITO HERCULANO OAB - MS21370 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULENE GOMES GONZAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1017652-43.2019.811.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31351332, a parte interessada deixou transcorrer in albis 

o prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032574-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILDEBRANDO BORGES DOS SANTOS OAB - GO13395 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANE ALVES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1032574-89.2019.811.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31351339, a parte interessada deixou transcorrer in albis 

o prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017767-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL S/S 

LTDA., administradora judicial nos autos do processo n. 

2867-41.2018.811.0102 (cód. 126358), sobre a (i) a sentença que 

decretou a falência de Auto Posto Sorrisão; (ii) intimar para comparecer 

em cartório para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, assinar o Termo 

de Compromisso; (iii) intimar para apresentar a proposta de honorários, 

fundamentadamente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; (iv) intimar 

para adotar as providências constantes no artigo 22, III, da Lei de 

Recuperação Judicial. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Assinado digitalmente 

Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013034-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDEMIR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS NOBRE OAB - RR777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA RAIMUNDA PEREIRA MANTOVANI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANTONIO PEREIRA PLACIDO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1013034-21.2020.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o cumprimento do ato deprecado, qual seja, realização de estudo de caso 

para averiguar as condições de moradia e psicossociais do Sr. Antônio 

Pereira Plácido (id. 31440956), devolva-se a presente à origem, mediante a 

adoção das formalidades necessárias. Cumpra-se, com prioridade. 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059711-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO JOSE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILDO JOSE DA CUNHA OAB - MS7809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO INACIO BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA PEREIRA DOS SANTOS BANDEIRA OAB - MS5730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1059711-46.2019.8.11.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31350302, a parte interessada deixou transcorrer in albis 

o prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1056008-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MORAIS DA COSTA OAB - MG64021 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ELISMAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1056008-10.2019.811.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31348616, a parte interessada deixou transcorrer in albis 

o prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039246-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO UNIVERSITARIA MOURA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL EUZEBIO GOMES FILHO OAB - SP176354 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE JESUS AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1039246-16.2019.8.11.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31349340, a parte interessada deixou transcorrer in albis 

o prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012489-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA LIMA AMAZONAS OAB - 622.919.552-68 (REPRESENTANTE)

FRANCIELE LISE OAB - AM5053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. R. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte autora para em 05 (cinco) dias se manifestar 

acerca do teor da certidão de id. 31432529, nos termos do despacho de 

id.31506613. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) 

Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000222-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DO ROSARIO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000222-32.2018.8.11.0003. VISTO. Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por RUBENS DO ROSÁRIO MARQUES em face do 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO. Conforme determinado no acórdão de 

Id. 19779248, 19779251 e 19779250, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC. O artigo 510, do Código de Processo 

Civil, estabelece que: Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz 

intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, 

nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial. No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as 

partes e, desde já, nomeio como perito o contador JOSÉ WELLITON 

ALVES DE SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de 

Figueiredo, n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 

78710-155, e nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 

3423-6392, e-mail: jose-w-welliton@hotmail.com. Anoto que o cálculo 

deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão de 

cruzeiro real para URV, nos termos fixados no acórdão. No atual estágio 

do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”. Assim, o Município de São José do Povo, ora 

vencido, é o responsável pelo pagamento das despesas relativas à 

remuneração do perito contábil. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica 

do Superior Tribunal de Justiça: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. TEMA 871. TESE 

FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na 

fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por 

artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" 

(REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 2016/0094075-9; SP; 

Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 25/10/2017). 

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 
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honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo. Válido ponderar também que existe uma grande 

quantidade de processos da mesma natureza (cobrança perda salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real para URV) nos quais o 

requerido também será responsável pelo pagamento dos honorários 

periciais, de modo que o pagamento de verba honorária em valor superior 

ao ora fixado, inegavelmente importará em grave impacto nos cofres 

públicos. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo 

de 20 (vinte) dias. Efetuado o depósito, intime-se o perito para dar início 

aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quinta-feira, 04 de julho de 2019. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1004539-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE OLIVEIRA TEIXEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1004539-05.2020.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação 

ordinária para liberação de prêmio de seguro diretamente em conta judicial 

ajuizada por JANETE OLIVEIRA TEIXEIRA BARBOSA em face do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e LIBERTY 

SEGUROS S/A. A parte autora requereu seja deferido o pagamento das 

custas ao final da ação, ao argumento de que “está passando por crises 

financeiras devido a Ação Civil Pública interposta pela 1ª Ré, o que torna 

dificultoso o pagamento das custas processuais no momento”. 

Subsidiariamente, requereu o parcelamento das custas, nos termos do 

artigo 98, § 6º, do CPC (Id. 30285159). Determinou-se a intimação da parte 

autora para juntar cópia da sua última declaração de imposto de renda 

e/ou outros documentos que reputar pertinentes, a fim de comprovar que 

está impossibilitada de antecipar o valor das custas processuais de 

ingresso (Id. 30422432). A autora alegou que “NÃO pede a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita, mas sim a possibilidade de realizar o 

pagamento de forma parcelada ou ao final da Ação. O cenário da 

economia mundial é de crise, em decorrência das paralisações para tentar 

combater a proliferação do novo coronavírus (COVID-19), o que não é 

diferente no Brasil, nem na família da Autora. A Autora, como servidora 

pública, está auxiliando sua família, de forma financeira, pois é a única que 

não deixou de receber salário. Está ajudando na subsistência de seus 

filhos e na manutenção dos empregados que trabalham para a família”. Ao 

final, reiterou o pedido de pagamento parcelado das custas ou em parcela 

única, ao final do processo (Id. 31312925). É o relatório. Decido. CUSTAS 

PROCESSUAIS A parte autora requereu seja deferido o pagamento das 

custas em parcela única, ao final do processo, ou parcelado, nos termos 

do artigo 98, § 6º, do CPC, alegando que está passando por crise 

financeira. Pois bem. Com vistas a garantir o acesso imediato à justiça, 

entendo razoável conceder à autora o direito ao parcelamento das custas, 

previsto no artigo 98, § 6º do CPC, que assim dispõe: “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. (...) § 6o 

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. Dessa forma, DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais de ingresso, nos termos do artigo 98, § 6º do CPC. A autora 

deverá recolher as custas em 2 (duas) parcelas de igual valor, com 

vencimento para o dia 27 (vinte e sete) de cada mês, a começar pelo dia 

27 de abril de 2020. Caso o vencimento coincida com dia não útil, o prazo 

limite estabelecido para adimplemento da respectiva parcela será 

estendido ao dia útil subsequente. Caberá à autora comprovar mês a mês 

o adimplemento das parcelas, sob pena de cancelamento da distribuição. 

EMENDA À INICIAL Na hipótese, a autora indicou como requeridos: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e LIBERTY 

SEGUROS S/A Ocorre que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO não possui legitimidade para figurar no polo passivo desta 

demanda, uma vez que é desprovido de personalidade jurídica própria. 

Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES - 

ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO ACOLHIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS - ACOLHIMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - DETERMINAÇÃO 

DE AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL - CONSTRIÇÃO EM 

IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE É ALEGADA PELA EMBARGANTE - 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL - REGISTRO NO 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - INEXISTÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. - Segundo a Teoria da Asserção, a legitimidade se afere à 

luz das afirmações feitas pela parte autora na inicial, analisando-se, em 

abstrato, os fatos ali aduzidos - O Ministério Público, enquanto órgão 

pertencente à estrutura do Estado de Minas Gerais, não detém 

personalidade jurídica própria, razão pela qual é parte ilegítima para figurar 

no polo passivo da demanda, sendo o legitimado passivo o próprio Estado 

de Minas Gerais - Os embargos de terceiro são o remédio processual para 

aquele que, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na 

posse de seus bens por constrição judicial - Em atenção aos arts. 1.227 e 

1.245 do CC, a transferência da propriedade de bens imóveis entre vivos 

ocorre mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de 

Imóveis - Não havendo comprovação da suposta transferência do imóvel 

objeto da lide perante o Cartório de Registro de Imóveis em favor da 

embargante, não há que se falar que ela detém a propriedade do bem - 

Assim sendo, a tese defensiva de que a demarcação da área de Reserva 

Legal no imóvel objeto da lide deveria ter se dado nos termos do art. 67 da 

Lei Federal nº 12.651/2012 havia de ser suscitada pelos então requeridos 

e reais proprietários do bem nos autos da ação civil pública, e não em 

sede de embargos de terceiro. (TJ-MG - AC: 10521160107707001 MG, 

Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 31/05/2019, Data de Publicação: 

09/07/2019) (destaquei). Diante disto, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de retificar o polo 

passivo da presente ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001019-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES DE SOUZA PIPER (EXECUTADO)

R.COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DIEGO HECKLER PIPER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN LEMOS VILLELA OAB - RS52572 (ADVOGADO(A))

 

VISTO. O(a) exequente requer a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis no patrimônio do(a) executado(a). O pedido de ser 

deferido. É possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, 

junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o(a) executado(a) venha a 

se desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução. Por sinal, 

o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora. Ademais, essa 
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providência permite garantir que o(a) executado(a) não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora. Se não bastasse, essa 

medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e 

efetividade ao processo de execução. Com essas considerações, DEFIRO 

a imposição de restrição judicial no sistema RENAJUD, de veículo(s) 

automotor(es) cadastrados em nome do(a) executado(a). Efetuado o 

registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de localizar o bem 

para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para 

indicar o paradeiro dos veículos. Não sendo localizado veículos em nome 

do(a) executado(a), via RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) 

exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito Seja bem vindo, 

FRANCISCO ROGERIO BARROS TJMT 23/04/2020 • 09h 02' 40'' • 08:44 

Restrições Designações Você está em: RENAJUD Inserir Restrições 

Inserir Restrição Veicular RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos 

Automotores Usuário: FRANCISCO ROGERIO BARROS 23/04/2020 - 

09:03:51 Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do 

Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão FRANCISCO ROGERIO 

BARROS Órgão Judiciário RONDONOPOLIS PRIMEIRA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA N° do Processo 

10010197620168110003 Total de veículos: 5 Placa Placa Anterior UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição OAS4426 MT I/CITROEN C4 

PALLAS20EAF R. COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS 

Transferência NUA2486 MT HONDA/CG 125 FAN ES R COLOR I. E C. DE 

TINTAS LTDA ME Transferência NVY6141 MT M.BENZ/L 1620 R COLOR I E 

C DE TINTAS LTDA ME Transferência NJC5435 MT FIAT/UNO MILLE FIRE 

FLEX R.COLOR IND. E C. DE T. LTDA ME Transferência HRP3505 MT 

FORD/F1000 TURBO XL R COLOR I. E C. DE TINTAS LTDA ME 

Transferência Imprimir 2.3.0 Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 

5º andar - CEP 70700-010 - Brasília-DF

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001010-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABNAEL TOLOI DE CARVALHO (EXECUTADO)

ALBER TOLOI DE CARVALHO (EXECUTADO)

ESTEVAO ALVES DIAS (EXECUTADO)

MESSIAS FUZETTE DE SOUZA (EXECUTADO)

LEIDINILSON NUNES ALVES (EXECUTADO)

RETIFICA DE MOTORES CARVALHO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1001010-17.2016.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: RETIFICA DE MOTORES CARVALHO LTDA - ME, ESTEVAO 

ALVES DIAS, MESSIAS FUZETTE DE SOUZA, ABNAEL TOLOI DE 

CARVALHO, ALBER TOLOI DE CARVALHO, LEIDINILSON NUNES ALVES 

VISTO Intime-se o executado MESSIAS FUZETTE DE SOUZA para, em 15 

dias, distribuir os embargos em apenso, associando a esta execução, sob 

pena de transferência do valor penhorado para o exequente. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007181-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARTINS NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PROCESSO N. º 1007181-48.2020.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação 

visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente 

de trabalho, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos 

autos do Recurso de Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, 

determinou que é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência 

para processar e julgar as causas que tratam dos benefícios 

previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, conforme ementa a seguir transcrita: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido (Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE 

eletrônico: 22/11/2019). A Resolução TJ-MT/OE nº 18, de 12 de dezembro 

de 2019, alterou a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, nos seguintes termos: UNIDADE JUDICIÁRIA COMPETÊNCIA 

1º JUIZADO ESPECIAL Processar e julgar os feitos de competência dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro 

de 1995, mediante distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado 

Especial; bem como os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos 

termos da Lei n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas 

precatórias de sua competência. 2º JUIZADO ESPECIAL Processar e julgar 

os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei 

n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição alternada e 

igualitária com o 1° Juizado Especial; bem como os feitos dos Juizados 

Especiais Criminais, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 

1995, e as cartas precatórias de sua competência. Como se vê, compete 

ao 1º Juizado Especial desta Comarca processar e julgar os feitos do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Com essas considerações, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para o processamento da 

demanda e, de consequência, determino a remessa dos autos em favor do 

1º Juizado Especial desta Comarca. Remetam-se os autos para o 1º 

Juizado Especial de Rondonópolis. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000345-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR OAB - MT0003179A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO MURAD FILHO (REU)

LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1000345-98.2016.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação de 

reivindicação de posse com pedido de tutela antecipada promovida pelo 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT em face de RAMIRO MURAD FILHO e 

LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO, Na fase de especificação 

de provas, o requerido LUIZ FERNANDO requereu o depoimento das 

partes, oitiva de testemunhas e prova pericial, consistente na avaliação do 

imóvel em litígio por avaliador do Juízo (Id. 17606403). O autor requereu o 

depoimento pessoal dos réus, inspeção judicial e inquirição de 

testemunhas, caso o entendimento deste juízo não seja pelo julgamento 
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antecipado (Id. 17650204). O requerido RAMIRO, por sua vez, 

permaneceu inerte (Id. 18536773). Na decisão saneadora, foi deferida a 

prova pericial, constando que, após a juntada do laudo pericial, seria 

designada audiência de instrução e julgamento (Id. 24817443). Ocorre que 

o requerido LUIZ FERNANDO, ao ser intimado para manifestar sobre a 

proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado, informou que 

não tem mais interesse na produção de prova pericial, argumentando que 

a perícia se revela muito onerosa para ele, que sequer tem a posse do 

imóvel e não se encontra em posição econômica favorável para custear 

os trabalhos do perito. Além disso, asseverou que os documentos 

juntados aos autos e a designação da audiência de instrução e julgamento 

para oitiva das partes e das testemunhas serão suficientes para o 

deslinde da questão em relação a ele (Id. 26451552). Intimados, o autor 

concordou com desistência da prova pericial, ressaltando que deve ser 

mantida a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal dos 

requeridos, sob pena de confesso, e inquirição de testemunhas (Id. 

27946404); o requerido RAMIRO permaneceu inerte. Pois bem. Na 

hipótese, a prova pericial deferida foi pleiteada pelo requerido LUIZ 

FERNANDO, o qual informou expressamente não possuir mais interesse 

na produção desta prova. As demais partes, autor e requerido RAMIRO, 

concordaram com a desistência ofertada quanto à produção da prova 

pericial, este último de forma tácita. Assim, considerando o patente 

desinteresse das partes na produção da prova pericial e, ainda, o fato de 

que este processo deve ser julgado até a data de 31/12/2020, uma vez 

que faz parte da META 2, estabelecida para o ano de 2020 pelo Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, HOMOLOGO a desistência da prova pericial. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 

2020, às 15h30min. 1) As testemunhas das partes deverão ser arroladas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). Cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 

455 do CPC). 2) Intime-se e requisite-se a testemunha ARGEMIRO JOSÉ 

FERREIRA DE SOUZA, arrolada pelo requerido LUIZ FERNANDO, nos 

termos do artigo 455, § 4º, inciso II, do CPC (Id. 17606403). 3) Intimem-se 

os requeridos para prestarem depoimento pessoal, advertindo-os de que o 

não comparecimento ou, comparecendo, se recusarem a depor, será 

aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência (Meta 2 - CNJ). 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001644-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCIDES TAPETY DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Prazo do Edital: 30 

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

F R A N C I S C O  R O G E R I O  B A R R O S  P R O C E S S O  n . 

1001644-13.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 12.555,05 ESPÉCIE: 

[Multas e demais Sanções]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: ADELCIDES TAPETY DA 

SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do executado, ADELCIDES 

TAPETY DA SILVA, atualmente em lugar incerto e não sabido, do bloqueio 

de valores, via sistema BacenJud e querendo, nos termos do r. despacho 

abaixo transcrito, opor embargos, prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAIZA BERGAMASCO 

SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 24 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000592-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DA SILVA GIMAREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se o(a) embargado(a) para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar quanto aos embargos de declaração com efeitos infringentes 

apresentados nos autos, nos termos do art. 1.023, § 2º do CPC. Após, 

tragam os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1004539-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE OLIVEIRA TEIXEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1004539-05.2020.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação 

ordinária para liberação de prêmio de seguro diretamente em conta judicial 

ajuizada por JANETE OLIVEIRA TEIXEIRA BARBOSA em face do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e LIBERTY 

SEGUROS S/A. A parte autora requereu seja deferido o pagamento das 

custas ao final da ação, ao argumento de que “está passando por crises 

financeiras devido a Ação Civil Pública interposta pela 1ª Ré, o que torna 

dificultoso o pagamento das custas processuais no momento”. 

Subsidiariamente, requereu o parcelamento das custas, nos termos do 

artigo 98, § 6º, do CPC (Id. 30285159). Determinou-se a intimação da parte 

autora para juntar cópia da sua última declaração de imposto de renda 

e/ou outros documentos que reputar pertinentes, a fim de comprovar que 

está impossibilitada de antecipar o valor das custas processuais de 

ingresso (Id. 30422432). A autora alegou que “NÃO pede a concessão 
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dos benefícios da Justiça Gratuita, mas sim a possibilidade de realizar o 

pagamento de forma parcelada ou ao final da Ação. O cenário da 

economia mundial é de crise, em decorrência das paralisações para tentar 

combater a proliferação do novo coronavírus (COVID-19), o que não é 

diferente no Brasil, nem na família da Autora. A Autora, como servidora 

pública, está auxiliando sua família, de forma financeira, pois é a única que 

não deixou de receber salário. Está ajudando na subsistência de seus 

filhos e na manutenção dos empregados que trabalham para a família”. Ao 

final, reiterou o pedido de pagamento parcelado das custas ou em parcela 

única, ao final do processo (Id. 31312925). É o relatório. Decido. CUSTAS 

PROCESSUAIS A parte autora requereu seja deferido o pagamento das 

custas em parcela única, ao final do processo, ou parcelado, nos termos 

do artigo 98, § 6º, do CPC, alegando que está passando por crise 

financeira. Pois bem. Com vistas a garantir o acesso imediato à justiça, 

entendo razoável conceder à autora o direito ao parcelamento das custas, 

previsto no artigo 98, § 6º do CPC, que assim dispõe: “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. (...) § 6o 

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. Dessa forma, DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais de ingresso, nos termos do artigo 98, § 6º do CPC. A autora 

deverá recolher as custas em 2 (duas) parcelas de igual valor, com 

vencimento para o dia 27 (vinte e sete) de cada mês, a começar pelo dia 

27 de abril de 2020. Caso o vencimento coincida com dia não útil, o prazo 

limite estabelecido para adimplemento da respectiva parcela será 

estendido ao dia útil subsequente. Caberá à autora comprovar mês a mês 

o adimplemento das parcelas, sob pena de cancelamento da distribuição. 

EMENDA À INICIAL Na hipótese, a autora indicou como requeridos: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e LIBERTY 

SEGUROS S/A Ocorre que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO não possui legitimidade para figurar no polo passivo desta 

demanda, uma vez que é desprovido de personalidade jurídica própria. 

Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES - 

ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO ACOLHIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS - ACOLHIMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - DETERMINAÇÃO 

DE AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL - CONSTRIÇÃO EM 

IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE É ALEGADA PELA EMBARGANTE - 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL - REGISTRO NO 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - INEXISTÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. - Segundo a Teoria da Asserção, a legitimidade se afere à 

luz das afirmações feitas pela parte autora na inicial, analisando-se, em 

abstrato, os fatos ali aduzidos - O Ministério Público, enquanto órgão 

pertencente à estrutura do Estado de Minas Gerais, não detém 

personalidade jurídica própria, razão pela qual é parte ilegítima para figurar 

no polo passivo da demanda, sendo o legitimado passivo o próprio Estado 

de Minas Gerais - Os embargos de terceiro são o remédio processual para 

aquele que, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na 

posse de seus bens por constrição judicial - Em atenção aos arts. 1.227 e 

1.245 do CC, a transferência da propriedade de bens imóveis entre vivos 

ocorre mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de 

Imóveis - Não havendo comprovação da suposta transferência do imóvel 

objeto da lide perante o Cartório de Registro de Imóveis em favor da 

embargante, não há que se falar que ela detém a propriedade do bem - 

Assim sendo, a tese defensiva de que a demarcação da área de Reserva 

Legal no imóvel objeto da lide deveria ter se dado nos termos do art. 67 da 

Lei Federal nº 12.651/2012 havia de ser suscitada pelos então requeridos 

e reais proprietários do bem nos autos da ação civil pública, e não em 

sede de embargos de terceiro. (TJ-MG - AC: 10521160107707001 MG, 

Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 31/05/2019, Data de Publicação: 

09/07/2019) (destaquei). Diante disto, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de retificar o polo 

passivo da presente ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000739-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JACQUELINE MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1000739-08.2016.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

cumprimento de sentença promovido por ELIANE QUEIROZ DO 

NASCIMENTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, visando o recebimento das parcelas relativas ao benefício de auxílio 

doença, no importe de R$ 89.405,40, e, ainda, o valor de R$ 8.580,00 a 

título de honorários advocatícios sucumbenciais (id. 18220947). Remetidos 

os autos a contadora judicial esta informou que o cálculo executado pela 

parte autora está correto e atende os parâmetros estabelecidos na 

sentença, oportunidade em que atualizou os valores até fevereiro/2020 

(id. 29312826 e 20312827). O INSS manifestou concordância ao montante 

apresentado pela contadoria, atualizado até fevereiro de 2020 (id. 

31499347). É o relatório. Decido. Na hipótese, o INSS concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente e atualizado pela contadora judicial no 

id. 20312827. Assim, HOMOLOGO o cálculo do id. 20312827, no valor de 

R$ 100.613,81, referente às parcelas vencidas do benefício 

previdenciário. HOMOLOGO, ainda, o valor de R$ 10.061,38, a título de 

honorários advocatícios sucumbenciais a favor da advogada da parte 

aurora. Quanto ao crédito principal, tendo em vista que supera 60 salários 

mínimos (art. 17, §1º, da Lei Federal nº 10.259/2001), expeça-se ofício 

requisitório de precatório ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (CF, art. 100), instruindo-o com as peças essenciais, na 

forma do disposto no artigo 443, §1º e 2º e 444 da CNGC/MT. Em relação 

aos honorários advocatícios, por se tratar de crédito de pequeno valor, 

determino que seja 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, nos termos do 

Provimento n.º 20/2020-CM, de 1°de abril de 2020. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000166-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YARA VIEIRA DA SILVA PISTORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº: 1000166-67. 2016.8.11.0003 VISTO Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por YARA VIEIRA DA SILVA PISTORI em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar eventual defasagem salarial 

no cargo de Professora, em decorrência da conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. Nomeado como 

perito o contador José Aparecido Alves Pinto, este apresentou o laudo 

pericial conclusivo pela ausência de defasagem salarial (fls. 28962256). O 

Estado de Mato Grosso concordou com o laudo elaborado pelo perito 

contábil, razão pela qual requereu sua homologação, com a extinção da 

ação (id. 31330038). A parte autora, por sua vez, apresentou impugnação 

ao laudo, requerendo a realização de nova perícia (id. 31387396). É o 

relatório. Decido. A questão central cinge-se à apuração de diferenças 

nos vencimentos do servidor, aplicando-se a metodologia da Lei 8.880/94, 

in verbis: 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 
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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. Como se vê, a 

fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor 

nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo 

montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV DO ÚLTIMO DIA DE 

CADA UM DESSES MESES, independente da data de pagamento. 

Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser 

inferiores ao efetivamente pago em FEV/94. Partindo dessa premissa, 

verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito está em consonância 

com o que determina a Lei nº 8.880/94, conforme explanado abaixo: 

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO. De início, anoto que o perito utilizou, 

para o cálculo, as fichas financeiras da disponibilizadas nos autos, 

atinente ao período de 11/1993 a 02/1994. Para se chegar ao percentual 

final da defasagem o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: 

dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 

pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 

170,24 (artigo 22, I). PLANILHA DE CÁLCULO SALÁRIO – URV – LEI 

8.880/94 Meses/ano Descrição Verbas Valor Salário URV do último dia do 

mês de referência Quantidade URV convertidas Nov/93 Vencimento base 

31.468,40 238,32 132,04 Dez/93 Vencimento base 37.156,40 327,90 

113,32 Jan/94 Vencimento base 44.275,60 458,16 96,64 Fev/94 

Vencimento base 76.384,40 637,64 119,79 Total URV 461,79 Média 

conforme Lei 8.880 em quantidade de URV 115,45 Média Aritmética 

apurada conforme §2º do art. 22 da Lei 8.880/94 119,79 A seguir, o perito 

constatou que em março de 1994 a servidora recebeu o valor em URV de 

129,58, superior ao salário de fevereiro/94 (119,79), conforme o 

estabelecido no art. 22, §2º, da Lei 8.880/94. Mar/94 120.645,60 931,05 

129,58 Diferença apurada no salário de março de 1994 Abr/94 160.676,80 

11.050,02 1.323,92 129,71 Mai/94 220.643,20 27.694,94 1.908,68 130,11 

Jun/94 115,60 14,69 130,29 Jul/94 Vencimento base 115,60 Ago/94 

Vencimento base 115,60 Set/94 Vencimento base 150,00 Reajuste 

concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 a partir de 01/09/1994 29,76% De 

acordo com o laudo pericial, a autora não faz jus à diferença decorrente 

da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Real, pois a média salarial 

prevista na forma de cálculo estabelecida pela Lei n. 8.880/94 era de 

119,79 URV, enquanto que o salário recebido em março/94 foi de 129,58, 

ou seja, em valor superior a média encontrada. Em relação aos salários 

recebidos nos meses de julho/agosto de 1994, no valor de 115,60 URV, 

embora sejam inferiores ao de fevereiro/94 (119,79 URV), foram 

reajustados em setembro/94, por meio da lei Estadual nº 6.528/94, que 

promoveu um aumento salarial de 29,76%, conforme demonstrado pelo 

expert (id. 28962256). Como se vê, o perito concluiu que não houve 

nenhuma defasagem salarial. Quanto à impugnação ao laudo pericial, 

anoto que, a despeito da inconformidade da parte autora com o resultado 

da perícia contábil, o requerente não apontou elementos suficientes para 

desconstituir o laudo pericial em questão, sendo que o cálculo foi 

elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Lei nº 8.880/94. 

Ressalta-se que as fichas financeiras juntadas pelo requerido 

comprovam, ainda, a reposição salarial recebida pelo servidor, nos meses 

de abril, maio e junho de 1994, por meio da rubrica DIF CONV. MP-482 URV 

(id. 23883848). Além dessa diferença recebida (DIF CONV. MP-482 URV), 

houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes 

da URV, por meio da Lei Estadual nº 6.528/94, que de acordo a 

documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso, o aumentou foi de 

18%. RECOMPOSIÇÃO – LEGISLAÇÃO ESTADUAL Nº 6.528/1994. A 

ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da 

documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que 

revela a ocorrência recomposição das perdas salariais dos servidores 

decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado 

incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994. Com 

efeito, as Mensagens nº 48/94 e 57/94 informam que o Projeto de Lei que 

culminou com a edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tinha por objetivo a 

efetiva recomposição das perdas da URV, como se pode observar dos 

seguintes trechos: Mensagem 48/94: Nos termos do disposto nos artigos 

39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à 

elevada apreciação dessa Augusta Assembleia Legislativa, o anexo 

Projeto de Lei que Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis 

e militares do Poder Executivo e dá outras providências. (...) Busco aí 

atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores (30%), 

bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, 

como foi o caso específico dos auditores do Estado e Médicos-Legistas. 

(...) Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de 

percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção 

de parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores. 

Mensagem 57/1994: “Propomos agora o reescalonamento das tabelas, 

com incorporação do complemento constitucional, acrescido de reajuste 

médio de 35% que contempla 77% dos servidores, outros já receberam 

reajustes significativos no mês de setembro” De igual forma, o Parecer da 

PGE/MT, reforça a conclusão de que ocorreu a recomposição salarial dos 

servidores decorrente da URV, in verbis: “(...) Em subordinação a essa 

legislação federal, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 4.400, de 

14 de abril de 1994, que dispôs sobre a conversão, em unidade real de 

valor, dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual, 

apresentando as tabelas dos servidores estaduais conforme os moldes 

estabelecidos na Lei nº 8.880/94. (...) A análise dos quadros acima 

demonstra que para os cargos de atividade operacional (quadro de 6 a 9), 

ao compararmos o salário do mês de julho de 1994, devidamente corrigido 

pelo INPC até novembro de 1994 e acrescido do percentual de 11,98% 

com o salário pago no mês de novembro de 1994, observa-se o valor 

pago a partir de novembro de 1994 já contempla a diferença de URV 

reclamada de 11,98%. Ademais, ao verificar o Projeto da Lei nº 6.528, de 

15 de setembro de 1994, que realinha as tabelas vencimentais dos 

servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, encaminhado pelo 

Estado de Mato Grosso pela Mensagem nº 48/1994, foi identificado que a 

mesma tratava justamente da correção dos prejuízos sofridos na 

conversão da URV . (...) Assim, constata-se que os reajustes aplicados 

no mês de novembro de 1994, juntamente com as justificativas das 

Mensagens 48 e 57 de 1994, que culminaram nas Leis nº 6.528 e 6.583 do 

mesmo ano, devidamente apresentados nos quadros anteriores tiveram 

objetivos de compensar as perdas da URV.” Eventual dúvida que existia 

sobre esse ponto foi sanada pela edição da Súmula 10, referente à 

matéria da Fazenda Pública, da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, no dia 11 de setembro de 2019, in 

verbis: SÚMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual 

não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da 

conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a 

recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994” (grifei). No pedido 

de proposição da edição da referida súmula consta a seguinte exposição 

de motivos: “Exposição de motivos: Ficou demonstrado que no ano de 

1994, o Governador do Estado de Mato Grosso, enviou ofício e mensagem 

para edição da lei, com o objetivo específico de recompor as perdas 

advindas da URV, originando na edição da Lei Estadual 6528 de 

15/09/1994. Porém, por falha e atecnia do Poder Legislativo, no momento 

da aprovação da Lei, não se colocou no cabeçalho da mesma que a sua 

finalidade era a recomposição da URV, não imaginando o problema futuro 

gerado por tal falha”. Portanto, os documentos corroboram a inexistência 

de defasagem na remuneração da parte autora. De outro norte, se agora, 

em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de 

diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 

8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina 

“liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado. Nesse sentido: 

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária 

com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei nº 8.880/94. Fase de 

cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de 

diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela 

municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor. Sentença 

mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 

0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; 

DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).” “RECURSO DE APELAÇÃO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO 
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ZERO. 1. Trata-se o caso de cumprimento de sentença em que a 

exequente apresenta planilha de cálculos referente à conversão de 

valores do antigo padrão monetário para a URV, nos termos do art. 22 da 

Lei Federal n. 8.880/1994. 2. Perícia contábil realizada, em que se concluiu 

que o salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e 

não resultou em prejuízo para o requerente. Hipótese de liquidação zero. 

Possibilidade de extinção do processo. Recurso desprovido. (TJSP; APL 

0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 11805796; Ituverava; Quinta Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 

18/09/2018; Pág. 2410)” Importante frisar que a extinção desta demanda 

não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se 

reconhece inexistência de diferença a ser quitada, considerando que a 

sentença determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração 

da servidora, bem como do índice, acaso constatado. A liquidação cujo 

resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, 

inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a 

obrigação. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE 

SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE 

APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. 

VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 

802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 

1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).” HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

O acórdão determinou que os honorários advocatícios fossem fixados na 

fase de liquidação da sentença, na forma do artigo 85, § 4º, II, do CPC (id. 

20837038). Ocorre que, conforme acima fundamentado, na fase de 

liquidação de sentença apurou-se a inexistência de diferenças a serem 

pagas. Logo, não há lugar para a execução da verba honorária, 

considerando que esta foi condicionada ao montante da condenação 

principal, que no caso, é zero. Com efeito, sendo a execução de valor 

zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido 

quanto ao pagamento dos consectários da condenação. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ZERO. I. O título 

executivo fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) 

sobre o débito vencido até a data da sentença. II. Sendo a execução de 

valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do INSS 

quanto ao pagamento dos consectários da condenação. III. Entendimento 

contrário estimularia a propositura de diversas ações temerárias 

tumultuando o funcionamento da Justiça e prestigiando eventual ausência 

da boa-fé.  IV.  Apelação não provida.  (TRF-3 -  Ap: 

00454088220114039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RICARDO CHINA, 

Data de Julgamento: 07/02/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 

e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2018)”. “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE 

PENSÃO POR MORTE PELO RGPS. BENEFÍCIO IMPLANTADO 

ADMINISTRATIVAMENTE ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ANTE O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. VERBA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE A 

CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO REDUZIDA A ZERO. INEXISTÊNCIA DE 

VALORES DEVIDOS. 1. Apelação de sentença que extinguiu execução de 

título judicial ao declarar extinta a obrigação de fazer, consistente na 

implantação de benefício previdenciário pelo RGPS. 2. Pretensão dos 

apelantes de continuar a execução para que seja adimplida a obrigação de 

pagar, consistente na verba autônoma dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, fixados pela sentença transitada em julgado no percentual 

de 10% sobre o valor da condenação. 3. Se, na liquidação, restou 

incontroverso que o benefício foi implantado administrativamente, antes 

mesmo do protocolo da demanda em juízo, resta caracterizada a 

liquidação zero e, tendo a verba honorária advocatícia sido estabelecida 

em percentual sobre a condenação, não há, mesmo, o que ser executado 

a esse título. 4. Apelação não provida. (TRF 5ª R.; AC 

0007995-82.2007.4.05.8200; PB; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Élio 

Wanderley de Siqueira Filho; DEJF 04/04/2017; Pág. 56). “TRIBUTÁRIO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO INDEVIDA. 

RESTITUIÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. HONORÁRIOS. 1. A apuração dos 

valores de imposto de renda a restituir deve considerar a totalidade dos 

rendimentos auferidos pelo contribuinte no ano-calendário em que houve a 

retenção indevida do tributo, bem como as deduções e descontos 

realizados em conformidade com a legislação vigente e a eventual 

restituição administrativa já ocorrida. 2. Se, efetuado o cálculo, é 

constatado que não há diferenças a pagar, deve ser extinta a execução. 

3. Na medida em que os honorários estão atrelados ao valor da 

condenação e que nada há a restituir, por decorrência lógica é inviável o 

prosseguimento do feito executivo também com relação à verba de 

sucumbência. (TRF4, AC 5054633-73.2014.404.7100, PRIMEIRA TURMA, 

Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 

16/07/2015). Assim, é incabível o prosseguimento da execução em 

relação à verba honorária de sucumbência fixada na demanda de 

conhecimento. De igual forma, não cabe arbitramento de honorários na 

liquidação de sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são 

devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de 

sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos 

recursos interpostos, cumulativamente. Diante disso, a interpretação que 

se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários 

advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, 

embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva. Nesse sentido: 

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a 

necessidade de realização de prova pericial com apresentação de 

quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de 

fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são 

devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para 

apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que 

será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 

22/03/2018) DISPOSITIVO. Com essas considerações, julgo extinto o 

processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de 

fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor 

zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. 

P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Varas Criminais

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 706051 Nr: 2542-15.2020.811.0064

 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 BONFIM MAIA ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, 

pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, nesta fase 

de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor 

VINICIUS BONFIM MAIA ALVES PEREIRA.COMUNIQUE-SE o recebimento da 

denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e 

à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.Designa-se 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de maio de 2.020, às 

17h00, data única disponível.Int imem-se as partes, as 

testemunhas/informantes, bem como o acusado.Providencie a CITAÇÃO 

do acusado na forma do art. 56 da Lei 11.343/06.Não localizada alguma 

das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte interessada na 

inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o respectivo paradeiro ou 

a substitua, desde já assentado que o silêncio será interpretado como 

desistência tácita, prosseguindo o feito em seus demais termos.Oficie-se 

a POLITEC para, em 05 (cinco) dias, apresentar o laudo definitivo.Ciência 

ao MPE e a Defesa Técnica.Diante do quadro de Pandemia Mundial do 

COVID-19, a audiência realizar-se-á através do Sistema de 

Videoconferência Lifesize, devendo as partes, Unidade Prisional e 

testemunhas, serem cientificadas com a indicação do aplicativo, extensão 

e senha para acesso no sistema, tudo nos termos da Portaria 001/2020 da 

5ª Unidade Judiciária Criminal de Rondonópolis/MT.CUMPRA-SE com 
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urgência, devendo o mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

Plantonista, se necessário.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

Dados do Processo:

Processo: 11932-43.2019.811.0064 Código: 700695 Vlr Causa: R$ 0,00 

Tipo: Crime

Espécie: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo

Especial->PROCESSO CRIMINAL

Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo: JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ, WESLEY 

JACKSON FARIAS DE SOUZAE

OUTROS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s):

MARCELO FERREIRA DA SILVA (Réu(s)), Cpf: 01058964119, Rg: 

14187132, Filiação: Marciaria Ferreira

de Freitas e João Batista da Silva, data de nascimento: 09/08/1985, 

brasileiro(a), casado(a), serv. gerais,

Telefone (66) 9997-5430, Endereço: Rua Orisvaldo Ferreira da Silva, Nº 20 

-. Penultima Casa Proximo Ao

Rio, Bairro: Jardim Sumaré, Cidade: Rondonópolis-MT, CEP: 78700000.

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o acusado poderá 

argüir preliminares e alegar

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas

pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua

intimação, quando necessário.

Despacho: CITAÇÃO DO ACUSADO MARCELO FERREIRA DA SILVA DA 

DECISÃO QUE

RECEBEU DENÚNCIA E DESIGNOU AUDIÊNCIA PARA O DIA 07/05/2020, 

ÀS 16H QUE

REALIZAR-SE-Á POR VIDEOCONFERÊNCIA

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, Armedina Martins de Souza, digitei.

Rondonópolis, 24 de abril de 2020

Solange Rockenbach

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 692981 Nr: 5541-72.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA acerca da designação de audiência na 2. Vara 

de Violência Domestica de Campo Grande/MS para o dia 03/06/2020, 

13:45h

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004424-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELE MIRANDA JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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 562,53, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 159,13 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CPF, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006553-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UALAS PEREIRA DE OLIVEIRA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de AUTORA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 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, 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: 1007990-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNY LUCCA (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))

 

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 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, 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 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004529-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de AUTORA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 825,50, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 412,10 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CPF, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014513-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. SCHNEIDER LAVANDERIA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de AUTORA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 1.707,82, sendo que o valor de R$ 853,91 refere-se as custas 

e o valor de R$ 853,91 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: 1002708-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVARLEY DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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 AUTORA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 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 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: 1002893-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de AUTORA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 588,63, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 175,23 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CPF, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007940-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS AUGUSTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

PARA MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO N. 31484057.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002333-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRICILA MARIA DE BRITO PINTO (REQUERENTE)

MARCIO ESTENIO LUZ PINTO (REQUERENTE)

MOISES GUIMARAES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO(A))

INGRID GABRIELA DA SILVA OAB - MT24610/O-O (ADVOGADO(A))

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002333-79.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO 

ESTENIO LUZ PINTO, PRICILA MARIA DE BRITO PINTO, MOISES 

GUIMARAES PINTO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em 

correição. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como 

mandado. Ainda, distribuída essa deprecata ao Oficial de Justiça, deverá o 

Sr. Meirinho se atentar para o cumprimento em conjunto com a dos autos 

1002328-57.2020.811.0015, haja vista se tratarem do mesmo imóvel. 

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos. 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: 1002328-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRICILA MARIA DE BRITO PINTO (REQUERENTE)

MARCIO ESTENIO LUZ PINTO (REQUERENTE)

MOISES GUIMARAES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GABRIELA DA SILVA OAB - MT24610/O-O (ADVOGADO(A))

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO(A))

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002328-57.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO 

ESTENIO LUZ PINTO, MOISES GUIMARAES PINTO, PRICILA MARIA DE 

BRITO PINTO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em correição. 

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado. Ainda, 

distribuída essa deprecata ao Oficial de Justiça, deverá o Sr. Meirinho se 

atentar para o cumprimento em conjunto com a dos autos 

1002333-79.2020.811.0015, haja vista se tratarem do mesmo imóvel. 

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos. 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: 1000211-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000211-93.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CALCARIO 

MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REQUERIDO: MARCELO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA. Vistos em correição. A procuração conferindo 

poderes ao nobre advogado é requisito essencial para sua distribuição. 

Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, juntar aos 

autos o instrumento do mandato conferido ao advogado, conforme dispõe 

o art. 260, inciso II, do CPC. Se reunida, conclusos. Se não reunida, 

determino a devolução da presente missiva, com as devidas anotações e 

baixas de estilo, consignando nosso cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 24 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003346-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR VICENTE PELISSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDALINO MARCHIORO (REU)

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003346-16.2020.8.11.0015. AUTOR: AGENOR VICENTE 

PELISSA REU: FERNANDA TERESINHA MARCHIORO, IDALINO 

MARCHIORO Vistos em correição. A parte requerente pugna pela 

concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes que não têm condições de pagar as custa e despesas do 

processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a 

assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém oportunizar 

que a parte comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na 

forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do 

aludido dispositivo constitucional. A propósito: "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); “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). Isto posto, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 24 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003227-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BRITO GRAPIUNA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003227-55.2020.8.11.0015. AUTOR(A): LEME 

MADEIRAS E FERRAGENS LTDA REU: DANIEL BRITO GRAPIUNA. Vistos 

em correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 

ser feitas por este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, devendo a parte 

autora promover o recolhimento das custas e taxas judiciárias. 

Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 

330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena 

de cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se 

Sinop - MT, 24 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003811-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

FABIANA PEREIRA DA SILVA NOLETO OAB - MT26026/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDICEIA TIAGO SILVA MAIA DE CAMARGO (EXECUTADO)

ALCIMAR JOSE DA SILVA DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003811-25.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: CATATAU 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA EXECUTADO: ALCIMAR JOSE DA SILVA 

DE CAMARGO, LAUDICEIA TIAGO SILVA MAIA DE CAMARGO Vistos em 

correição. Ação de execução de título extrajudicial proposta por Catatau 

Comércio de Veículos Ltda. em face de Alcimar José da Silva Camargo e 

Laudicéia Tiago Silva Maia, todos qualificados. Na forma dos arts. 827 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, se indicados 

bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as 

partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, tanto quanto possível 

observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da quantia 

prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis 

dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de 

eventuais bens penhorados, em regra, com a parte exequente (CPC, arts. 

829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com 

as ressalvas da Lei. 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 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados 

pela parte exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte 

executada, aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte 

exequente. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a 

parte executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, inclusive servindo-se 

preferencialmente de indicações da parte exequente. Tudo em 

conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 1.º, e 831 do CPC. 

Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, acima delineadas, 

incumbirá à parte exequente requerer e promover sua citação por edital. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento mencionado, 

o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Forte 

no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. Poderá a parte exequente, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, averbar, mediante apresentação no 

Registro competente, de cópia do auto ou do termo da penhora, de 

maneira a prevenir-se contra terceiros, conforme art. 844 do CPC. A 

avaliação, seja móvel ou imóvel, será feita pelo oficial de justiça. Se tiver 

divergência a respeito ou o bem tiver peculiaridades que exijam 

conhecimentos técnicos especializados, poderá ser nomeado avaliador 

com maior expertise, às expensas de quem assim der causa. O que será 

decidido oportunamente, se necessário. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Sobre o laudo de avaliação 

que advirá, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa 

ou da dialeticidade, manifestem-se as partes em 05 dias. Se tiver 

insurgência ou forem divergentes, conclusos para decisão. Forte nos arts. 

874 e 875 do CPC. Caso contrário, se dispensada a avaliação, nos termos 

acima definidos, ou realizada e resolvidas eventuais discrepâncias 

pronunciadas, manifeste-se, em seguida, a parte exequente se pretende a 

adjudicação, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor 

executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto 

pagamento nos 03 dias inicialmente mencionados, consoante caput e § 1.º 

do art. 827 do CPC. O prazo para embargar a execução será de 15 dias e 

contar-se-á da juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser 

manejado independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 

914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. Por fim, conforme autoriza 

o art. 782, § 3.º, do CPC, expeça-se certidão de débito atualizado, 

entregando-se à parte exequente, para os fins devidos, a ser comprovado 

nos autos. Calha assentar que a inscrição pretendida deverá ser feita a 

cargo da parte interessada, mesmo porque os órgãos de proteção ao 

crédito, como Serasa, SPC ou qualquer outro são entidades privadas que 

visam lucro e, a princípio, não são alcançados pela assistência judiciária 

gratuita. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 24 de abril de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002784-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002784-75.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ACOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: MAPOL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME Vistos em correição. Ação de execução de 

título extrajudicial, tendo como parte exequente Açofer Industria e 

Comércio Ltda., e como parte executada, Mapol Construtora e 

Incorporadora Ltda. - ME, ambos qualificados. Entabulado acordo em Id. 

14086629, repetido em Id. 15017313, com sua consequente homologação, 

a suspender o feito até findar o prazo estabelecido entre as partes, 

conforme r. decisão de Id. 17797319. Decorrido o prazo de suspensão, 

noticiou a parte exequente, em petição de Id. 31144134, o cumprimento 

integral do acordo firmado entre as partes, a requerer a sua extinção. 

Relatados e examinados. Decido. Após transcorrer o prazo de suspensão 

do feito, informou a parte autora a quitação integral do débito, a requerer a 

extinção do processo e consequentemente o seu arquivamento com as 

devidas baixas, por não haver mais nada a reclamar. Acordo cumprido, 

conforme petição do exequente de Id. 31144134, escoado seu prazo sem 

qualquer reclamação. Logo, quitada integralmente a obrigação, impositiva a 

extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. As partes postularam 

ainda, a homologação com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, 

contudo, tal dispositivo é aplicado para as ações de conhecimento, não 

sendo o caso do processo em questão por se tratar de uma execução, 

devendo ser homologada e extinta a teor dos arts. 924, inciso II, e 925 do 

CPC. Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo-a extinta, nos termos do arts. 

924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes. Conforme acordado, se só as custas e as despesas 

processuais remanescentes serão pagas pela parte executada, no 

reverso, as custas e despesas processuais originárias, já adiantadas, 

ficarão por conta da parte exequente. Nada mencionado a respeito dos 

honorários advocatícios sucumbenciais, arcará, cada qual, com a do seu 

respectivo patrono. 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, 23 de abril de 2020. Walter 
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Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013270-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. DICONO CONTABILIDADE - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FONSECA FERREIRA OAB - SP323650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1013270-85.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, impende consignar que, embora inexista previsão legal de 

recolhimento antecipado das custas iniciais em impugnação de crédito na 

recuperação judicial, a jurisprudência pátria entende por suprir tal lacuna 

com a aplicação subsidiária do artigo 82 do Novo Código de Processo Civil. 

Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUSTAS INICIAIS. DEVER DE RECOLHIMENTO. 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. 1 - A atribuição de efeito infringente 

aos embargos declaratórios é possível apenas em situações 

excepcionais, em que sanada a mácula, a alteração da decisão surja 

como consequência necessária. 2 - Muito embora não exista previsão 

legal de recolhimento antecipado das custas iniciais em impugnação de 

crédito na recuperação judicial, a jurisprudência pátria entende por suprir 

tal lacuna com a aplicação subsidiária do artigo 82 do Novo Código de 

Processo Civil (artigo 19 do Código de Processo Civil de 1.973). 3 - Não 

existindo nos embargos de declaração a contradição apontada, ou 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, devem ser aqueles desprovidos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJGO - AI: 01068189120168090000, 

Relator: DR(A). WILSON SAFATLE FAIAD, 6ª CAMARA CIVEL, j. 

22.11.2016, p. 05.12.2016). 1.1. Destarte, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento e cancelamento da 

distribuição (art. 290 c/c 321, CPC), emendar a inicial, a fim de comprovar 

nos autos o recolhimento das custas judiciais para a distribuição da 

presente impugnação, em conformidade com o item 02 da tabela B do 

Provimento nº 11/2018-CGJ, devendo vincular a guia aos autos. 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 “1.1”, 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 “1.1” 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000093-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDISOM HENRIQUE DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURY YLSIO CARDOSO DE ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000093-20.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Tendo em vista que a ação encontra-se instruída com título escrito que, a 

princípio, demonstra a existência do débito exigido, com fulcro no artigo 

701, “caput” do Código Civil, expeça-se mandado de pagamento e citação 

à parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, 

acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou 

apresente embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, 

sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. 2. No 

mandado deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a 

parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 

1º, Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver 

pagamento e nem forem oferecidos embargos no prazo legal, 

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

mandado de citação em mandado executivo. 3. Caso sejam apresentados 

embargos no prazo legal, intime-se o autor para que ofereça resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do Código 

Processual Civil. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 23 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013334-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNADO)

NICOLI AGRO LTDA - ME (IMPUGNADO)

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013334-95.2019.8.11.0015 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-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)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1004575-11.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR: DAYLA DAYANE 

PEREIRA SCHERER POLO PASSIVO:REU: MARCOS GIL DE LIMA, SISINEIA 

KLABUNDE Certifico que, em cumprimento a determinação id.31454758, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 13 de abril de 

2021 as 13 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, 23 de abril de 

2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - mat. 7199

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009768-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES (REQUERENTE)

LUCIANO SILLES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (REQUERIDO)

ALESSANDRO NICOLI (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009768-41.2019.8.11.0015 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, 24 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011067-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES PALHANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE NEVES SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1011067-53.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

EDSON ALVES PALHANO POLO PASSIVO:REU: PAULO HENRIQUE NEVES 

SILVA CERTIDÃO Certifico que o presente embargos são tempestivos e, 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do embargado a 

manifestar-se nos termos do item 5 da decisão id. 30760451. Prazo: 

Quinze dias. Sinop-MT, 24 de abril de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO 

Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002329-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ESTENIO LUZ PINTO (LITISCONSORTE)

PRICILA MARIA DE BRITO PINTO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GABRIELA DA SILVA OAB - MT24610/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002329-42.2020.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Diante da justificativa apresentada (ID. 31516047), fica autorizado o 

cumprimento da presente missiva pelo(a) Oficial(a) de Justiça Plantonista. 

2. Intime-se. Cumpra-se, nos termos da decisão de ID. 30852776. 

Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002526-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR OAB - 029.480.681-42 

(REPRESENTANTE)

GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR OAB - MT15824/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

DEBORA ALINE PINHEIRO OAB - MT25641/O (ADVOGADO(A))

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002526-94.2020.8.11.0015 Vistos etc. 

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo requerente em ID 

30422463, em face da decisão de ID 30115614, alegando, em síntese, a 

existência de omissão no tocante a análise do pedido de urgência 

formulado no aditamento da inicial de ID 30087156. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. 1. Inicialmente, conheço dos embargos, porque 

tempestivos (ID 31454137). 2. Sem delongas, do exame dos autos, 

vislumbro que assiste razão ao embargante, pois houve omissão quanto a 

análise do pedido constante no aditamento da exordial de ID 30087156. 3. 

Destarte, verifico que no aludido aditamento, o requerente informou que, 

além de apresentar apesar de ser portador do TEA – Transtorno Espectro 

Autista, também foi diagnosticado com TDAH – Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade, além de quadro de epilepsia multifocal em região 

centrotemporal, tendo a médica responsável pelo seu tratamento, 

requisitado o uso do medicamento canabidiol full spectrum 3000mg, cujo 

custeio/fornecimento foi negado pela operadora de plano de saúde 

requerida, sob a justificativa de que não há cobertura contratual. 3.1. Por 

tais razões, postulou pela concessão de tutela de urgência, para que a 

requerida seja compelida a custear o fornecimento do medicamento 

supracitado. 3.2. Com o aditamento, vieram os documentos de ID 

30087173/30089957. 4. Posto isso, ressai do cotejo analítico dos autos 

que o deferimento da medida postulada pelo autor é medida que se impõe, 

haja vista a probabilidade de seu direito estar representada pelos 

documentos de ID 30087173/30089957, especialmente o laudo médico 

indicando que ele foi diagnosticado com epilepsia multifocal em região 

centrotemporal e que o uso do medicamento oxcarbamazepina não 

apresentou melhora em seu quadro. 4.1. Além disso, a probabilidade do 

direito autoral também está representada pela autorização concedida pela 

ANVISA para aquisição do medicamento em discussão, bem ainda pela 

negativa expressa da requerida no fornecimento deste, sob o argumento 

de que não há previsão contratual. 5. Por sua vez, o perigo de dano e/ou 

risco ao resultado útil do processo está consagrado pelo supracitado 

laudo médico, do qual se extrai a manifestação da médica responsável no 

sentido de que o requerente já fez tratamento da doença com outro 

medicação, sem, contudo, apresentar melhora. 6. Nessa perspectiva, este 

conjunto harmônico, ainda que sumariamente, em especial se sobrelevada 

a juntada de autorização especial fornecida pela ANVISA para importação 

do fármaco almejado (ID 30087173), demonstra que o ato da requerida de 

não fornecer o mencionado medicamento imprescindível para o respectivo 

tratamento do requerente evidencia arbitrariedade passível de ingerência 

pelo Poder Judiciário, na melhor expressão da eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais. 6.1. Em suma, diante da proteção da vida, as 

demais regras devem ser preteridas, já que a vida é o bem maior protegido 

pela Constituição Federal. 7.1. Aliás, impende consignar que a relação 

jurídica estabelecida entre as partes é indene de dúvidas, de consumo, 

sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor e, também, aos ditames 

da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de 

assistência à saúde. Logo, a interpretação das cláusulas contratuais, em 

tese, deve ser realizada em favor da parte aderente, sob pena de 

restringir o direito da agravada a ponto de se tornar inútil a manutenção do 

plano de saúde. 8. Quanto ao perigo de irreversibilidade da medida, tal 

questão já restou pontuada no item “8” da decisão de ID 30422463. 9. 

Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial: “EMENTA: JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TEMA 990 STJ - "AS 

OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE NÃO ESTÃO OBRIGADAS A 

FORNECER MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA" - 

EXEPCIONALIDADE DO CASO - INAPLICABILIDADE DA TESE 

JURISPRUDENCIAL FIRMADA - HIPÓTESE CUJA EXCEPCIONALIDADE JÁ 
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FOI RECONHECIDA PELO STJ - ACÓRDÃO MANTIDO. - Há que se 

considerar que o medicamento prescrito, ainda que não constante no rol 

da ANVISA, já passou pelo crivo do Conselho Federal de Medicina (CFM), 

que se manifestou, após profunda pesquisa científica, a favor do uso do 

canabidiol para o tratamento de crianças e adolescentes portadores de 

epilepsia (Resolução CFM n.º 2.113/2014). Cabe dizer ainda que o NATS - 

Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde, órgão técnico vinculado à 

Universidade Federal de Minas Gerais, se manifestou nos autos (ordem 

n.º 52) afirmando que "dado a gravidade do caso e a não resposta a 

terapêutica otimizada (o uso do canabidiol) pode ser adequado ao 

propósito solicitado" - O direito à saúde e o direito à vida da criança se 

sobrepõem aos interesses econômicos da empresa recorrente, mormente 

se considerarmos a orientação jurisprudencial firme no sentido de que o 

plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas 

não os meios indicados por profissional habilitado na busca do tratamento 

(AgInt no AgInt no AREsp. 1.161.415/SP) - É de suma importância apontar 

que o próprio STJ já reconheceu a possibilidade de, excepcionalmente, 

afastar-se a regra que veda o deferimento de liminar de fornecimento de 

medicamento não registrado na ANVISA (AgInt no REsp. 

1365920/SC).”(TJ-MG - AI: 10000180894859001 MG, Relator: Mota e Silva, 

Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 09/07/2019) 10. Ante 

o exposto, com fulcro no artigo 1022, inciso II, do CPC, dou provimento aos 

embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, fazendo 

constar na decisão objurgada a fundamentação contida nos itens 4 a 9 do 

presente decisum, bem como o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, nos 

termos do artigo 300, §2º, do CPC, DEFIRO liminarmente a tutela de 

urgência, determinando que a requerida autorize/forneça, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da presente decisão, o medicamento canabidiol full 

spectrum 3000mg, nos termos descritos pelo(a) médico(a) responsável 

em ID 30087183/30089957, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento do 

presente decisum.” 11. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, nos 

termos do artigo 178, II, do CPC. 12. Ciente da decisão de ID 30662004 

proferida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no recurso de 

Agravo de Instrumento nº 1007537-52.2020.8.11.0000 interposto pela 

requerida. 13. Intimem-se. Cumpra-se esta determinação, expedindo o 

necessário. 13.1. Fica, desde já, autorizado o cumprimento do competente 

mandado judicial pelo Oficial de Justiça Plantonista. 14. No mais, 

cumpra-se conforme determinado em ID. 30422463. Sinop/MT, 23 de abril 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004462-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.T. GONCALVES (EXECUTADO)

JOYCE TRINDADE GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004462-57.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004699-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO GUSMAO DE MESQUITA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO GUSMAO DE MESQUITA SANTOS OAB - SP170523 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLUMA COTTON COMERCIO DE ALGODAO E CEREAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004699-91.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando que os incidentes e 

ações conexas de processos físicos devem tramitar também de forma 

física, conforme disposto no art. 13, da Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seu(s) 

advogado(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à 

distribuição física dos autos junto ao Distribuidor, sob pena de 

arquivamento. 2. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, não havendo 

requerimentos, arquive-se o presente feito (art. 13, § 2º, Resolução 

TJ-MT/TP n. 03.2018). 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004470-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ANDRE (EXECUTADO)

MARCIA REGINA APPOLINARIO ANDRE (EXECUTADO)

NORTAO AR CONDICIONADO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004470-34.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 
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pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004500-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDUINO EBERLE (EXECUTADO)

MARCIO EBERLE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

FRANCIELE CRISTINA COVATTI EBERLE (TERCEIRO INTERESSADO)

IRIS TAFAREL EBERLE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004500-69.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004653-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI BRESSAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DO MATO 

GROSSO (COOPAF) (EXECUTADO)

VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004653-05.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008560-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONETE BATISTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008560-22.2019.8.11.0015 Vistos etc. 

BANCO DO BRASIL S/A ajuizou “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA” em face DIONETE BATISTA DE ALMEIDA, na 

qual se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das 

prestações assumidas no contrato firmado entre as partes. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de ID 21079766/21079774. Em ID 

22687465, foi determinada a emenda da inicial para a comprovação da 

mora da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 321 do CPC, sobrevindo manifestação do requerente em ID 

23207846/23207848. É o relatório. Fundamento e decido. 1. Recebo a 

emenda da inicial de ID 23207846/23207848. 2. Sabe-se que nas dívidas 

garantidas por alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento 

do prazo para pagamento. Contudo, o artigo 3.º, “caput”, do Decreto-Lei 

n.º 911/69, condiciona a busca e apreensão do bem dado em garantia à 

comprovação da mora, admitindo que esta se dê via carta registrada, 

consoante se pode inferir do § 2º, do artigo 2º, do referido diploma legal. 

2.1. Assim, o simples inadimplemento contratual do devedor não é 

suficiente para que ocorra o acolhimento da ação de busca e apreensão, 

sendo indispensável à comprovação da mora. 3. Aliás, insta consignar 

que a jurisprudência é pacificada no sentido de que para a constituição em 

mora, não é necessário provar que a notificação foi pessoalmente 

recebida pelo devedor, bastando que seja enviada ao local mencionado no 

contrato, com a prova de que tenha sido recebido por alguém: 

“PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. 

DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. INICIAL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos termos do § 2º do art. 2º do decreto-lei 

n. 911/69, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da 

notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de 

cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor. 2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no 

contrato, sem prova de que alguém a tenha recebido, não atende o 

disposto no artigo 2º, § 2º, do decreto-lei n. 911/69. 4. O indeferimento da 

inicial é medida que se impõe, quando descumprida a determinação de 

emenda à inicial. Inteligência do parágrafo único do art. 321 do Código de 

Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido.”(TJ-DF 

20170610004902 DF 0000479-13.2017.8.07.0006, Relator: MARIA DE 

LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 24/01/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2018 . Pág.: 246/256) 4. “In casu”, 

infere-se que a tentativa de notificação pessoal do requerido de ID 

21079768/21079770, não é suficiente para comprovar a mora do 

requerido, uma vez que o A.R. não foi entregue pelo motivo “mudou-se”. 5. 

Ademais, também não há demonstração de que o requerente tenha 

buscado notificar o requerido por outros meios, tal como, por edital, 

conforme mencionado na determinação de ID 22687465. 6. Destarte, o 

artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a petição 

inicial será indeferida quando: “não atendidas as prescrições dos arts. 

106 e 321.”, sendo que o indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do 

processo sem resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, inciso 

I, do mesmo diploma legal. 7. Desta feita, diante dessas considerações, a 

ausência da comprovação da mora é causa de extinção do processo e, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 330, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil. 8. Eventuais custas remanescentes pelo 

requerente. Todavia, em observância ao princípio da causalidade, sem 

honorários advocatícios por não ter ocorrido a angularização processual. 

9. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007749-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVEIRA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007749-62.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando a expressa anuência da parte ré, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de DESISTÊNCIA da ação 

formulada nos autos (ID. 25912039). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito. 3. Com fundamento no artigo 90 do Código de 

Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, tendo 

em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade (ID. 21732717), a 

cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil. 4. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001108-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GABRIEL RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001108-24.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 29539161). 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. Publique-se. Intime-se. 

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

formalidades legais. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009234-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO(A))

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO(A))

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NILSON MOREIRA DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

FABIO JUNIOR DE FREITAS CUSTODIO (TESTEMUNHA)

CLAUDEMAR DA SILVA (TESTEMUNHA)
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Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009234-68.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, COMPANHIA ENERGETICA 

SINOP S/A Vistos etc. Não havendo necessidade de produção de outras 

provas, com fundamento no art. 355, I do novo CPC, determino que me 

façam os autos cls. para prolação da sentença de mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001349-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO ANGELO SANTIAGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001349-37.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A EXECUTADO: NELIO ANGELO SANTIAGO 

Vistos etc. 1. Proceda-se com a busca de bens em nome do Executado, 

através do sistema INFOJUD. 2. Com a respectiva resposta, intime-se a 

exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. 3. Não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal da 

exequente, consignando as mesmas advertências. 4. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os 

autos conclusos. 5. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004431-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIBALDO FRANTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT9511-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE SIMONATO NARDIN OAB - MT25303/O 

(ADVOGADO(A))

JORGE NILDO FRANTZ OAB - 247.178.860-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004431-37.2020.8.11.0015 

REPRESENTANTE: JORGE NILDO FRANTZ AUTOR(A): WILLIBALDO 

FRANTZ REU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 321 do CPC, emende a inicial, juntando aos autos o comprovante de 

pagamento referente às custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. No mesmo prazo, deverá o autor trazer aos 

autos cópia do contrato de prestação de serviço celebrado com a ré, bem 

como do comprovante da negativa da parte requerida em autorizar o 

tratamento requerido, sob pena de indeferimento da liminar. 3. Decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

voltem os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de abril 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005828-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA MARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005828-39.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA LUIZA MARIO DA SILVA REU: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Não havendo necessidade 

de produção de outras provas, com fundamento no art. 355, I do novo 

CPC, determino que me façam os autos cls. para prolação da sentença de 

mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. 

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008714-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DEMUNO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO OAB - MT0016135A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008714-11.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUIZ DEMUNO REU: CLARO S.A. Vistos etc. Não havendo necessidade de 

produção de outras provas, com fundamento no art. 355, I do novo CPC, 

determino que me façam os autos cls. para prolação da sentença de 

mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. 

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010714-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISANGELA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010714-81.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: 

MARISANGELA OLIVEIRA DA SILVA Vistos etc. 1. Compulsando os autos, 

verifico que até a presente data a executada não foi citada, razão pela 

qual indefiro o pedido de ID. 18308184. 2. Intime-se a parte exequente, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpra a 

decisão de ID. 11412210. 3. Não havendo manifestação, intime-se 

pessoalmente o representante legal da exequente, consignando as 

mesmas advertências. 4. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA DE ANDRADE FELIX (EXECUTADO)
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SUPER K COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000417-44.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: SUPER K COMERCIO DE COLCHOES 

LTDA - ME, KAMILA DE ANDRADE FELIX Vistos, etc. 1. Intimem-se os 

executados, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, 

pessoalmente, para que, no prazo de cinco dias, indiquem quais são e 

onde se encontram os seus bens sujeitos à penhora, sob pena de 

incidência de multa que fixo em 10% sobre o débito exequendo (art. 774, 

V, parágrafo único do CPC). 2. Com ou sem manifestação, intime-se a 

parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de cinco 

dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção. 3. Não havendo manifestação intime-se 

pessoalmente o representante legal da exequente, consignando as 

mesmas advertências. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 23 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004431-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIBALDO FRANTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT9511-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE SIMONATO NARDIN OAB - MT25303/O 

(ADVOGADO(A))

JORGE NILDO FRANTZ OAB - 247.178.860-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004431-37.2020.8.11.0015 

REPRESENTANTE: JORGE NILDO FRANTZ AUTOR(A): WILLIBALDO 

FRANTZ REU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 321 do CPC, emende a inicial, juntando aos autos o comprovante de 

pagamento referente às custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. No mesmo prazo, deverá o autor trazer aos 

autos cópia do contrato de prestação de serviço celebrado com a ré, bem 

como do comprovante da negativa da parte requerida em autorizar o 

tratamento requerido, sob pena de indeferimento da liminar. 3. Decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

voltem os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de abril 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008251-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 16/10/2019, 

às 16 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1008251-98.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA 

RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID 20983483 , designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 16 de outubro de 2019, 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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008251-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008251-98.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA REU: BANCO CETELEM S.A. 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. 

31388182). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. 3. Custas e honorários advocatícios pelo 

requerido. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes. 4. P.R.I.C. 

Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 23 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008251-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008251-98.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA REU: BANCO CETELEM S.A. 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. 

31388182). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. 3. Custas e honorários advocatícios pelo 

requerido. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes. 4. P.R.I.C. 

Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 23 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002525-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA OAB - RJ142307-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JOSE SANGALETTI (EXECUTADO)

EDELCIR ANTONIO SALVADOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito conforme 

determinado no despacho de ID 25644795.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012091-19.2019.8.11.0015

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:

LUZIA NOGUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a advogada da requerida da sentença prolatada nos autos e abaixo 

transcrita, bem como para que no prazo de cinco (5) dias junte aos autos 

o instrumento de procuração visto que assinou o termo de acordo de ID 

26667758 e não juntou aos autos a procuração. 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. 26667758). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

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

Processo Civil. 3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, 

nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos 

do acordo. 4. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 1 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004752-43.2018.8.11.0015

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:

SIMONI ALAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

RAFAEL KERBER DOS SANTOS (EXECUTADO)

RAFAEL KERBER DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004752-43.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: RAFAEL KERBER DOS 

SANTOS - ME, RAFAEL KERBER DOS SANTOS, SIMONI ALAIR DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Defiro a penhora do imóvel indicado 

pela exequente no ID. 19739888, mediante termo nos autos, nos moldes do 

art. 845, § 1, do C.P.C, devendo a exequente, para conhecimento de 

terceiros, proceder como determina o art. 844 do referido diploma. 2. 

Efetivada a penhora sobre o imóvel, intimem-se os executados e seus 

cônjuges, se casados forem. 3. Avalie-se o imóvel. 4. Com a avaliação, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. 5. 

Havendo concordância com a avaliação ou não havendo manifestação, 

intime-se a exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

cinco dias, requeira a adjudicação, alienação em hasta publica, ou a venda 

particular do imóvel penhorado, caso contrário façam-me os autos cls. 

para deliberação. 6. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004752-43.2018.8.11.0015

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:

SIMONI ALAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

RAFAEL KERBER DOS SANTOS (EXECUTADO)

RAFAEL KERBER DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004752-43.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: RAFAEL KERBER DOS 

SANTOS - ME, RAFAEL KERBER DOS SANTOS, SIMONI ALAIR DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Defiro a penhora do imóvel indicado 

pela exequente no ID. 19739888, mediante termo nos autos, nos moldes do 

art. 845, § 1, do C.P.C, devendo a exequente, para conhecimento de 

terceiros, proceder como determina o art. 844 do referido diploma. 2. 

Efetivada a penhora sobre o imóvel, intimem-se os executados e seus 

cônjuges, se casados forem. 3. Avalie-se o imóvel. 4. Com a avaliação, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. 5. 

Havendo concordância com a avaliação ou não havendo manifestação, 

intime-se a exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

cinco dias, requeira a adjudicação, alienação em hasta publica, ou a venda 

particular do imóvel penhorado, caso contrário façam-me os autos cls. 

para deliberação. 6. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008793-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEVI BERVIG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO ECCO (REU)

FREDERICO ECO (REU)

IDALINO ECCO (REU)

MAXIMINO ECCO (REU)

VITELIO JOSE ECCO (REU)

LEONIR ECCO (REU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, informe 

de forma mais especifica o endereço dos confinantes (bairro, 

rua/estrada), bem como efetue o depósito das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro (a informar), devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – emissão de guia - diligência (1º 

grau) – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção simular 

guia e, após em 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: 1003573-06.2020.8.11.0015

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 INTERMEDIUM SA (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 26/05/2021, 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 –30751209 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 26 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)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003365-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINDA DE FATIMA RODABEL (AUTOR(A))
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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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 26/05/2021, 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 –30626545 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 26 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, 22 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003363-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINDA DE FATIMA RODABEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 26/05/2021, 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 –30625540 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 26 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, 22 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003246-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINA RAZNIEVSKI (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 02/06/2021, 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. C E R T I D Ã O Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID –30575401 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 02 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 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: 1003228-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE ALVES 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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 02/06/2021, 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. C E R T I D Ã O Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID – 30575400 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 02 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: 1011054-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GUILHERME FERRETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA OAB - PR0067450A 

(ADVOGADO(A))

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 02/06/2021, 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 C E R T I D Ã O Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID – 30602755 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 02 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: 1003211-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SILVA FERREIRA (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 02/06/2021, 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 – 30602755 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 02 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: 1003199-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 02/06/2021, 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 – 30525277 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 02 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. 
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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: 1003182-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE 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 02/06/2021, 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 – 30511385 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 02 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003174-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES DOS SANTOS BARBOSA (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 02/06/2021, 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 – 30513097 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 02 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: 1003128-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON NASCIMENTO (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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 02/06/2021, 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 – 30512472 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 02 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: 1012061-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA ADRIANE DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO VOLPATO FRANCA OAB - MT14172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROSA DA PURIFICACAO (REU)

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado da AUTORA que que diante das Portarias-Conjunta 

nº-247/2020 e 249/2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que suspendeu os prazos processuais e audiências pelo prazo 

de 30 (trinta) dias a contar do dia 20.03.2020, fica suspensa a Audiência 

de Conciliação, designada para o dia 18/3/2020 às 14:30horas. Assim, 

referida audiência foi redesignada para o dia 21/10/2020 às 15:30 horas, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

a c o m p a n h a d o  d e  s e u  c o n s t i t u i n t e .  P R O C E S S O : 

1012061-81.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MAIRA ADRIANE DA SILVA 

BATISTA REQUERIDO: ROSANGELA ROSA DA PURIFICACAO, ODAIR 

JOSE SILVA CORRETOR - ME C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que diante 

da Portaria-Conjunta nº-247/2020, art. 9º e art.15, I, do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que suspendeu os prazos processuais 

e audiências pelo prazo de 15 (dias) a contar desta data, fica suspensa a 

audiência designada para o dia 18/03/2020 às 14:30horas. Dessa forma, 

procedo a sua redesignação para o dia 21 / 10 /2020 às 15:30 horas. 

Sinop, 17 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judicial

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009025-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA FERNANDES DE BARROS OAB - SP271049-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS DE SOUSA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA PROCESSO n. 

1009025-31.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 12.183,89 ESPÉCIE: 

[Pagamento Indevido]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. Endereço: ALAMEDA 

RIO NEGRO, 500, bloco B, Cj. 1804, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - 

SP - CEP: 06454-000 POLO PASSIVO: Nome: MANOEL MESSIAS DE 

SOUSA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade 

RG n° 7035655, inscrito no CPF/MF sob o n° 711.436.401-60 Endereço: 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

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

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A autora Granito é uma empresa brasileira 

prestadora de serviços de soluções de pagamentos por meios eletrônicos, 

através do tratamento customizado aos seus clientes, das transações 

realizadas com cartões de pagamentos. Nessa toada, o Sr. Manoel 

Messias de Sousa foi credenciado no sistema Granito, e utilizando terminal 

“POS” (máquina de cartões) do sistema da Autora, em 12/03/2019 realizou 

transação no valor de R$ 14.530,00 em seu estabelecimento (crédito 

Visa). Ocorre que em razão de suspeita de fraude, identificada como 

capital de giro, esta transação foi cancelada A suspeita de fraude, 

plenamente justificável, se deu em razão de homonímia, isto sendo, tanto o 

Réu como o portador do cartão têm nomes idênticos, levando o sistema a 

identificar possível irregularidade. Após contatos via e-mail, o Réu 

forneceu elementos que descartariam, naquele momento, a hipótese de 

fraude. Ao contínuo, em 14/03/2019, apesar do cancelamento, a 

peticionária realizou espontaneamente depósito em favor do Réu no valor 
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de R$ 12.183,89, correspondente à referida transação após o abatimento 

das taxas aplicáveis. Além disso, frise-se que em seguida à realização 

deste depósito, o Réu inclusive informou (e-mail datado de 19/03/2019), 

que já havia recebido o valor da transação diretamente de seu cliente. De 

certo que, o Réu não devolveu à Autora os valores depositados pela 

transação cancelada, sendo notificado extrajudicialmente neste sentido 

em 02/05/2019, e permanecendo inerte até esta data. Assim, 

considerando a impossibilidade de solução extrajudicial para o caso, a 

peticionária propõe a presente demanda DECISÃO: ID 313226630: Vistos 

etc. 1. Considerando que já houve a busca de endereço do requerido 

através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, ID. 

26257511/26257514, indefiro o pedido de ID. 30503804. 2. Por 

conseguinte, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, 

para que requeira a citação por edital, no prazo de cinco dias, sob pena 

de extinção. 3. Havendo o requerimento, cite-se o requerido, por edital, 

este pelo prazo de 20 dias, para, querendo, contestar a ação. 4. 

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, SILVIA REGINA GOUVEIA , digitei. SINOP, 22 de abril de 2020. 

Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005820-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005820-62.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: SERGIO ROSA DE SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança do seguro DPVAT movida por Sérgio Rosa de Souza 

contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 

Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 8147012, 

onde arguiu preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir 

do requerente em razão do pagamento da indenização na esfera 

administrativa. Não procede a preliminar. Compulsando a exordial, verifico 

que o requerente afirmou ter recebido a importância de R$ 4.725,00 na 

esfera administrativa, no entanto afirma que teria direito a receber R$ 

13.500,00 referente a invalidez permanente em seu membro, conforme Lei 

nº 11.482/2007. Dessa forma, resta evidente que ele visa receber a 

diferença entre o valor recebido e o realmente devido, razão pela qual 

rejeito a preliminar. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica 

junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. 

Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora 

de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica o requerente advertido de que deverá 

comparecer no referido órgão com os documentos e exames que possuir, 

sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do 

CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006165-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO SAUSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006165-28.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: AVELINO SAUSEN REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização DPVAT por invalidez permanente que Avelino Sausen move 

contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Contestando a ação, a requerida arguiu preliminar de inépcia da inicial, ao 

fundamento de que o requerente não instruiu a exordial com laudo do IML 

que apurasse o percentual da lesão/invalidez sofrida. Ocorre que inexiste 

qualquer dispositivo legal que imponha ao autor de ação de cobrança de 

seguro DPVAT a realização prévia de exame pericial junto ao IML. 

Ademais, a atual sistemática processual prevê que a produção da referida 

prova pericial pode ser determinada quando do saneamento do processo, 

não havendo que se falar em inépcia da inicial pela ausência de laudo do 

IML, razão pela qual rejeito a preliminar. As partes são legítimas e estão 

bem representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 
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desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a 

produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do 

seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia 

médica junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste 

Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é 

portadora de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 

dias após a realização do exame. Fica o requerente advertido de que 

deverá comparecer no referido órgão com os documentos e exames que 

possuir, sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, 

III do CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004051-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO VIEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004051-82.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: FRANCISCO PAULO VIEIRA FILHO REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT movida por Francisco Paulo Vieira Filho contra Itaú Unibanco S.A. 

Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 13259648, 

onde arguiu preliminarmente a carência de ação por falta de interesse de 

agir do requerente em razão do pagamento da indenização na esfera 

administrativa. Não procede a preliminar. Compulsando a exordial, verifico 

que o requerente afirmou ter recebido a importância de R$ 945,00 na 

esfera administrativa, no entanto afirma que teria direito a receber R$ 

13.500,00 referente a invalidez permanente em sua perna direita, 

conforme Lei nº 11.482/2007. Dessa forma, resta evidente que ele visa 

receber a diferença entre o valor recebido e o realmente devido, razão 

pela qual rejeito a preliminar. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a 

produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do 

seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia 

médica junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste 

Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é 

portadora de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 

dias após a realização do exame. Fica o requerente advertido de que 

deverá comparecer no referido órgão com os documentos e exames que 

possuir, sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, 

III do CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001111-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR MENDES NUNES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001111-81.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: VITOR MENDES NUNES FILHO Vistos 

etc. Por petição ID. 18711286, o exequente requereu o cancelamento dos 

cartões de crédito do executado, bem como a apreensão da Carteira 

Nacional de Habilitação e do Passaporte do Executado. Pois bem. 

Considerando que se tratam de medidas desproporcionais sem qualquer 

correlação com a responsabilidade patrimonial do devedor, que 

transcende o objeto da execução e de nada adiantará para o 

adimplemento do débito, indefiro os pedidos de ID. 18711286. Além do que 

os Tribunais pátrios têm reformado as decisões nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DE CNH E CARTÕES DE 

CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE. Tais medidas não demonstram utilidade 

prática para a satisfação do crédito perseguido e afrontam os artigos 8º e 

805, ambos do Novo Código de Processo Civil, já que não observam a 

razoabilidade e a proporcionalidade necessária para resguardar a 

dignidade da pessoa do executado e garantir que a execução ocorra pelo 

meio menos gravoso. Por conseguinte, é de se concluir que o inc. IV, do 

art. 139, do Novo Código de Processo Civil, não abarca, dentre as medidas 

coercitivas úteis à satisfação do crédito exequendo, a possibilidade de 

suspensão de CNH e o bloqueio de cartões de credito. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20525715020198260000 SP 

2052571-50.2019.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de 

Julgamento: 08/05/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 08/05/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO 

DE APLICAÇÃO DO ART. 139 , IV , DO CPC/2015 , COM A SUSPENSÃO 

DA CNH E DO PASSAPORTE, BEM COMO CANCELAMENTO DE CARTÕES 

DE CRÉDITO DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. O inciso IV do art. 139 do 

NCPC prevê medidas coercitivas atípicas, que somente poderão ser 

aplicadas subsidiariamente àquelas expressa e legalmente previstas. No 

caso em exame, o fato de terem restado infrutíferas as tentativas de 

satisfação da dívida executada, não exime a parte-credora de esgotar as 

diligências na busca de bens penhoráveis antes de postular medidas 

atípicas de aplicação excepcional. Pretensão que atenta contra o princípio 

da proporcionalidade, não se mostrando, ademais, passível de surtir o 

efeito pretendido. Além disso, não se pode ignorar que a suspensão de 

CNH e de passaporte do devedor discrepa totalmente da natureza 

pecuniária da obrigação imposta e, ainda que de forma oblíqua, atinge a 

liberdade de locomoção da parte-executada. Agravo de instrumento 

improvido. (Agravo de Instrumento Nº 70072363435, Décima Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado 

em 13/07/2017). Por conseguinte, intime-se a parte exequente por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de cinco dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção. Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o 

representante legal do exequente, consignando as mesmas advertências. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000375-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RENAN DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000375-29.2018.8.11.0015 
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REQUERENTE: FABIO RENAN DA SILVEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT movida 

por Fabio Renan da Silveira contra Itau Unibanco S.A. Devidamente citado, 

o requerido apresentou a contestação ID 12170681, onde arguiu, dentre 

outros, preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a lei 

6.194/74, alterada pela lei 8.441/92, prevê que a indenização será paga 

por um consórcio constituído por todas as seguradoras que operem no 

seguro objeto da referida lei, no entanto, esclarece que não faz parte do 

referido consórcio e nem opera com o seguro DPVAT, pugnando pela 

extinção da ação sem resolução de mérito. Instado a se manifestar, o 

requerente limitou-se a alegar que “todas as seguradoras fazem parte do 

consórcio nacional de seguros” e que qualquer uma delas é parte legítima 

para figurar no polo passivo da respectiva ação de cobrança, ID 

14996721. Ocorre que em consulta ao rol de seguradoras 

consorciadas[1], verifico que o requerido Itau Unibanco S/A não figura 

entre as seguradoras que operam o sistema de seguro obrigatório, o que 

evidencia a sua ilegitimidade para responder aos termos da presente 

ação. Muito embora a pessoa jurídica denominada Itaú Seguros de Auto e 

Residência S/A conste no rol de seguradoras aptas a operar o sistema de 

seguro obrigatório, a verdade é que tal empresa se trata de pessoa 

jurídica distinta do ora requerido. Ademais, ao arguir a preliminar de 

ilegitimidade, o requerido observou os ditames do art. 339 do CPC, 

indicando a Seguradora Líder S.A. como parte legítima para figurar no polo 

passivo da presente ação, no entanto, o requerente não procedeu 

conforme dispõe o parágrafo segundo do referido dispositivo legal, não 

havendo outra alternativa, senão o acolhimento da preliminar e a extinção 

da ação. Pelo exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pelo requerido e consequentemente julgo extinta a presente ação, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, VI do CPC. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00, ficando a sua cobrança 

subordinada ao que dispõe o art. 98, § 3º do CPC. Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as cautelas 

de estilo. P.R.I.C. Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/A-Companhia/Seguradoras-Consorci

adas

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008251-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008251-98.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA REU: BANCO CETELEM S.A. 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. 

31388182). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. 3. Custas e honorários advocatícios pelo 

requerido. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes. 4. P.R.I.C. 

Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 23 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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 Setor Comercial/Sinop, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Nos termos da legislação vigente e considerando a 

entrada em vigor da Portaria CGJ Nº 142, de 8/11/2019, procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado no JUÍZO DA COMARCA DE 

SORRISO/MT, devendo a referida importância ser paga na forma disposta 

no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desde que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” E no caso de Comarca diversa à do Juízo de origem, o 

artigo 3º da Portaria CGJ Nº 142, de 08/11/2019: "Art. 3º A guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça, 

por meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os 

dados do zoneamento para o devido cumprimento]"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002854-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO WALZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

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 1002854-92.2018.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000993-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO CAIVANO JUNIOR (DEPRECADO)
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Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para 

manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial de justiça a seguir 

transcrita: “CERTIDÃO NEGATIVA - Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação - Certifico ao cumprir a determinação da 

MM. Juíza de Direito diligenciei ao endereço constante no mandado onde 

procedi com a Busca porém NÃO FOI POSSÍVEL proceder com a 

APREENSÃO do bem descrito no mandado, bem como NÃO FOI POSSÍVEL 

proceder com a CITAÇÃO de JOSÉ ANTONIO CAIVANO JUNIOR visto que 

não há visível ao público o número 698 na Rua Pe. Anchieta, na cidade de 

Santa Carmem. Certifico que no 626 está a empresa Eco Contabilidade e 

no 611 o Sicredi, tais endereços ficam na esquina com a Av. do Comércio. 

Demais números na outra esquina são 720 e 733. Diante do exposto e não 

tendo encontrado o bem, devolvo o presente mandado no aguardo de 

novas determinações. O referido é verdade e dou fé." João Carlos Girardi, 

Oficial de Justiça, Mat. 7660. Sinop/MT, 17 de março de 2020. Advertência: 

Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória será 

devolvida sem cumprimento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004693-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

HAILTON PEDRINHO ZEILINGER (REQUERIDO)

VIVIANE MAIZA ROHLING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1004693-84.2020.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais. TF

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004573-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ICANHEMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FREITAS MONTE CUNHA OAB - SP326103 (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE ALMEIDA MONTE OAB - SP99275 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONIFACIO ESCOBAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1004573-41.2020.8.11.0015 Oficie-se ao 

Juízo Deprecante, solicitando cópia integral da petição inicial e da 

procuração, bem como o recolhimento das custas processuais, sob pena 

de devolução da Carta Precatória sem cumprimento. Não cumprida a 

diligencia no prazo de trinta dias, devolva-se ao Juízo de origem, com as 

devidas baixas, observadas as formalidades legais. TF

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004416-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALTERSON JONES OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

LETICIA LOPES BRIGHENTI OAB - MT26321/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FELIPE DA ROCHA SILVA ALLAMARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1004416-68.2020.8.11.0015. 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 o comprovante de rendimentos 

(declaração de Imposto de Renda, holerites, entre outros), sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008283-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1008283-28.2019.8.11.0015 Oficie-se ao 

Juízo Deprecante solicitando cópia da procuração, sob pena de devolução 

da Carta Precatória. Após, cumprida a diligência e, estando presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Posteriormente, devolva-se ao 

Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades 

legais. TF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009982-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA ZEFERINO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA da designação de audiência 

de conciliação para o dia 05/11/2020, às 16:45 horas, a ser realizada pela 

conciliadora do CEJUSC, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004736-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n.º 1004736-21.2020.8.11.0015 INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO 

PÚBLICO da decisão que segue abaixo transcrita: "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)."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005891-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT4156-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRDI NICHI (REU)

MATEUS EUGENIO SIMOES DE MORAES (REU)

REGINA CELIA SIMOES DE MORAES (REU)

OSVALDO NECHI (REU)

DEBORAH JESUS GONCALVES CARDNES MORAES (REU)

ALTINO ONO MORAES (REU)

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES (REU)

OSMAR NECHI (REU)

 

INTIMO a parte autora da REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação 

para o dia 15/10/2020, às 16/45 horas, a ser realizada pela conciliadora do 

CEJUSC, no Fórum local.
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Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1009987-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE ZIMMERMANN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA MILANO JORDANO OAB - MT16053 (ADVOGADO(A))

VINICIUS RIBEIRO MOTA OAB - MT10491/B (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1009987-54.2019.811.0015 INTIMAÇÃO dos REQUERIDOS 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes nos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretende o julgamento 

antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006602-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(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))

 

PROCESSO PJE 1006602-35.2018.811.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

REQUERIDA para em cinco dias juntar a guia completa e comprovante de 

depósito, para posterior expedição de ofício ao Departamento de 

Depósitos judiciais para vincular o valor aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005845-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDA DAMASCENO DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

OZEIAS DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1005845-41.2018.811.0015 Certifico e dou fé que os 

embargos de declaração foram protocolados no prazo de Lei. Procedo à 

INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em cindo dias manifestar sobre 

referidos embargos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008657-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SACUNO DAS NEVES NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS SOARES ZIONEDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1008657-90.2017.8.11.0015 Verifico que no 

Id. 15641388, a parte autora apresentou novos endereços para tentativa 

de citação do executado, sendo que dois deles ainda não foram 

diligenciados. Sendo assim, expeça-se carta de citação para as Comarcas 

de Santarém/PA e Macapá/AP, observando os endereços (ID: 15641388). 

Restando infrutífera as diligências, determino a busca de endereço do 

executado MARCUS SOARES ZIONEDE – CPF nº 785.207.036-15, através 

do sistema INFOJUD. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

cite-se nos termos da decisão de Id. 14085501. Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008009-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIANZI MOTORS DO BRASIL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR MIRANDA SOUZA OAB - MS20342 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EFORCE PERFORMANCE AUTOMOTIVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

ENIVALDO MARTINI VIÇOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1008009-76.2018.8.11.0015 Indefiro o pedido 

de citação por edital de Id. 29943815, uma vez que a citação editalícia 

somente é admitida nas hipóteses estabelecidas no art. 256 do CPC. Deste 

modo, é inviável o seu deferimento antes de esgotadas todas as 

possibilidades de obter a localização do endereço da parte executada. 

Assim, determino a busca de endereço dos executados EFORCE 

PERFORMANCE AUTOMOTIVA EIRELI - ME – CNPJ nº 27.204.405/0001-06 

e ENIVALDO MARTINI VIÇOSA – CPF nº 540.449.360-70, através do 

sistema INFOJUD. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

cite-se nos termos da decisão de Id. 16528652. Após realizada as 

diligências, retornem-me conclusos para análise dos demais pedidos (ID: 

29943815). Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010449-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PICCHI GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MILANO JORDANO OAB - MT16053 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE TIRO SINOP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1010449-79.2017.8.11.0015 Chamo o feito a 

ordem, em relação à decisão de Id. 29388553, para corrigir o erro material, 

de modo que, no último parágrafo, passa a constar “concedo o prazo de 

10 (dez) dias para que o requerido aporte documento legível aos autos. 

Após, dê-se vistas ao requerente.” No mais, permaneça na íntegra a 

decisão. TF

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007599-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GONCALVES FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007599-18.2018.811.0015 Certifico e dou fé que os 

embargos de declaração foram protocolados no prazo de Lei. Procedo à 

INTIMAÇÃO da PARTE REQUERIDA para em cindo dias manifestar sobre 

referidos embargos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014111-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA DOMINGUES OAB - MT26194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1014111-80.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

audiência de conciliação designada nos autos foi cancelada, tendo em 

vista que não se realizou em razão do COVID-19, conforme Portaria 

conjunta do TJ/MT, n. 249/2020. Certifico, outrossim, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009369-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NICOLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1009369-12.2019.8.11.0015 A gratuidade da 

justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições 

de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece 

que a parte 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 o embargante não possa assumir as 

despesas processuais, uma vez que é produtor rural e a alegação da 

impossibilidade de arcar com as custas processuais diante da existência 

de Ação de Recuperação Judicial, por si só, não é suficiente a comprovar 

sua condição de hipossuficiente. Intimado para comprovar a 

hipossuficiência alegada, oportunidade na qual poderia apresentar 

declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, entre outros 

documentos , apenas apresentou declaração de hipossuficiência (ID: 

22358842), insuficiente para demonstrar hipossuficiência. A propósito: 

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária 

gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao 

Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente pode ser deferida quando 

comprovada a condição especial por qual passa a parte, nos termos do o 

inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). 

Assim, indefiro a gratuidade, determinando a intimação do embargante 

para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. Na 

mesma oportunidade, deverá instruir a inicial dos embargos com a 

procuração outorgada pelo advogado que se habilitou (Dr. João Tito 

Schenini Cademartori Neto e Dr. Jorge Vinicius Fernandes De Abreu), sob 

pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. TF

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003475-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID BORGES SEVERINO (REU)

IVANA GONCALVES BORGES (REU)

ISRAEL ALIMENTOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MELLER SILVA OAB - PR41654 (ADVOGADO(A))

GILSON HUGO RODRIGO SILVA OAB - PR72415 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1003475-26.2017.8.11.0015 No Id. 

27047578, a empresa requerida requereu a nulidade da citação da 

requerida Ivana Goncalves Borges, alegando que o Oficial de Justiça não 

cumpriu as formalidades de citação, conforme dispõe o artigo 251, do 

CPC, realizando a citação da requerida na pessoa de seu marido David 

Borges Severino, que também faz parte do polo passivo da ação. DECIDO: 

A nulidade da citação constitui matéria de ordem pública, de modo que 

deve ser reconhecida de oficio pelo juiz. No caso, observa-se que a 

citação da requerida não atendeu ao que dispõe o artigo 251, do CPC: 

“Art. 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o 

encontrar, citá-lo: I - lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé; II - 

portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé; III - obtendo a nota de 

ciente ou certificando que o citando não a apôs no mandado” Com efeito, 

não há se falar na citação de alguem por intermédio de seu conjuge, já que 

a citação deve ser pessoal, sendo necessário que a contrafé do mandado 

seja entregue ao devedor, não sendo possível o recebimento por 

terceiros. Ademais, a citação feita sem observância das prescrições 

legais, deve ser considera nula, nos termos do artigo 280, do CPC. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. 

NULIDADE DO ATO. Tendo a citação postal sido recebida por terceiro 

estranho à lide, em inobservância ao art. 242 do Código de Processo Civil, 

de ser declarada a sua nulidade, nos termos do art. 280 do mesmo diploma 

legal. Precedentes jurisprudenciais. Impugnação à fase de cumprimento de 

sentença acolhida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Agravo de Instrumento Nº 70080352180, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/03/2019).” (TJ-RS - AI: 70080352180 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Data de Julgamento: 14/03/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 19/03/2019). Desse modo, 

considerando que a citação foi realizada através de terceira pessoa e que 

não há demonstração da ciência da requerida acerca da demanda, 

determino que seja refeita a citação de Ivana Gonçalves Borges, 

observando o endereço da ultima diligencia, nos termos da decisão do Id. 

5886399. Intimem-se. TF

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014921-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JUCELIA BARBOSA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1014921-55.2019.8.11.0015 A gratuidade da 

justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições 

de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece 

que a parte 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, 
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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 os requerentes não possam assumir as 

despesas processuais. Intimados para comprovar a hipossuficiência, 

poderiam apresentar declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, 

holerite, entre outros documentos aptos para comprovar seus rendimentos 

mensais, mas se quedaram inertes. Ademais, a primeira requerente 

sequer indicou sua profissão e o segundo requerente se qualificou como 

advogado na procuração existente nos autos. Assim, a declaração de 

hipossuficiência (ID: 26801657) não é suficiente para demonstrar a 

impossibilidade alegada. Logo, os requerentes não demonstraram a 

ausência de condições para arcar com o pagamento das custas e 

despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua 

família, tampouco a impossibilidade momentânea, a fim de que seja 

concedido o parcelamento das custas processuais. A propósito: 

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária 

gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao 

Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente pode ser deferida quando 

comprovada a condição especial por qual passa a parte, nos termos do o 

inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal.” (TJMT - AgR 

103506/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 

20/08/2015). Assim, indefiro a gratuidade a justiça e o parcelamento, 

determinando a intimação da parte autora para recolher as custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008794-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CAMILA ZAMONER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIAS ROBERTO PELIZON (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1008794-04.2019.8.11.0015 Cite-se a parte ré 

(NO ENDEREÇO DE ID. 30422808), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito, acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor 

da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 702 do Código de 

Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial. No mandado deverá constar que, caso haja cumprimento da 

obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais 

(artigo 701, § 1º, Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não 

houver pagamento e nem forem oferecidos embargos no prazo legal, 

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

mandado de citação em mandado executivo. Caso sejam apresentados 

embargos no prazo legal, intime-se o autor para que ofereça resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do Código 

Processual Civil. Intime-se. TF

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008273-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL ajuizada por LUIZ 

ROBERTO OLIVEIRA FREITAS em face de CREFISA – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, alegando que celebrou vários 

contratos de empréstimo com a requerida, os quais contem abusividade, 

ante a cobrança de juros remuneratórios abusivos, pois a taxa cobrada é 

de 987,22 % ao ano. Requereu a revisão dos negócios jurídicos ajustados 

entre as partes, à luz das normas constantes do Código de Defesa do 

Consumidor, com a aplicação de juros remuneratórios de acordo com a 

taxa média de mercado, requerendo, também, a restituição dos valores 

pagos a maior. Com a inicial, vieram os documentos de Id n.º 14867339 a 

14867382. Devidamente citada (Id n.º 16889595), a requerida apresentou 

contestação (Id n.º 16901842), impugnando a gratuidade da justiça 

concedida ao requerente. Arguiu a inépcia da inicial e a falta de interesse 

de agir do requerente. No mérito, aduziu que o requerente foi devidamente 

informado acerca dos termos do contrato n°. 050440001797, pontuando 

que o ajuste não contém abusividade e inexiste ilegalidade no patamar dos 

juros cobrados, o qual se encontra de acordo com a legislação vigente. 

Ao final, asseverou que não há que se falar em restituição de valores. 

Juntou os documentos de Id n.º 16901843 a16901860. Restou infrutífera a 

conciliação entre as partes, conforme termo de audiência de Id n.º 

16928108. O requerente apresentou impugnação à contestação, 

rechaçando as teses de defesa e reiterando os termos da exordial (Id n.º 

20151997). As partes foram intimadas a especificarem as provas que 

pretendiam produzir (Id n.º 20964809), sendo que a requerida dispensou a 

dilação probatória (Id n.º 21163852). O requerente pleiteou que a 

requerida apresente os contratos celebrados entre as partes, 

especialmente o contrato n.º 05044000657, consoante petitório de Id n.º 

21560535. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO: Inicialmente, cumpre 

anotar que 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. No ponto, embora o 

requerente tenha requerido a apresentação do contrato n.º 05044000657, 

verifico que tal instrumento já está nos autos, tendo sido juntado pelo 

próprio requerente no id n°. 14867377. DAS PRELIMINARES: 1. Da 

impugnação a justiça gratuita concedida ao requerente: a requerida não 

logrou êxito em demonstrar que o benefício da justiça gratuita concedida 

ao requerente merece ser revogado, uma vez que não comprovou a 

capacidade financeira do requerente em arcar com as custas do 

processo, ônus que lhe incumbia. A propósito: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA IMPUGNADA - ÔNUS DA 

PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO DESPROVIDO. 

Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência 

judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem 

condições de arcar com as custas e despesas processuais sem 

comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese.” (TJ-MT - 

Ap 13003/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, 

Publicado no DJE 30/05/2017). Deste modo, rejeito à impugnação à justiça 

gratuita. 2. Do indeferimento da petição inicial: a requerida alega que o 

requerente não especificou o montante que entende incontroverso em 

relação aos valores que pretende revisar, incidindo as disposições do 

artigo 330, §2º, do CPC/2015. Extrai-se da exordial que o requerente se 

insurge contra a taxa de juros remuneratórios dos contratos que firmou 

com o requerido, mas não menciona os números dos contratos, as 

cláusulas que considera abusivas, nem indica qual a taxa que deveria ser 

aplicada, limitando-se em afirmar que é a “taxa de mercado”. Ademais, o 

requerente não indicou o valor do débito que entende incontroverso, de 

modo que descumpriu o que estabelece o artigo 330, § 2º, do CPC: “Art. 

330. A petição inicial será indeferida quando: (...) § 2 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. § 3 Na hipótese do § 2 , o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. Cumpre 

destacar que o requerente teve a oportunidade de e manifestar a respeito 

da preliminar, ocasião em que poderia ter emendado a inicial, mas deixou 

de fazê-lo, pois apresentou a impugnação à contestação e não apontou 

os valores tidos por incontroversos, tampouco indicou quais as claúsulas 

de cada contrato que pretendia revisionar. Assim, não tendo atendido aos 
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requisitos dispostos no artigo 330, §2°, do Código de Processo Civil, é 

imperioso o indeferimento da incial e a consequente extinção do feito, sem 

resolução de mérito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE 

QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. Tratando-se de ação de 

revisão de contrato de cartão de crédito, tem o consumidor o 

conhecimento ao menos dos valores nominais e dos originários referentes 

às operações de compra, prestação de serviço ou mesmo obtenção de 

crédito por si contratadas, mostrando-se, pois, perfeitamente possível a 

indicação da quantia incontroversa. Ademais, os encargos cobrados e o 

valor atualizado do débito constam nas faturas regularmente enviadas ao 

consumidor, sendo absolutamente possível e exigível a discriminação dos 

pedidos e quantificação dos valores incontroversos pela parte. Portanto, 

considerando a redação do artigo 285-B do CPC/73, atual artigo 330,§ 2º, 

do NCPC, o não atendimento da determinação de emenda à inicial, para a 

expressa quantificação do valor incontroverso, implica na extinção do 

feito, sem resolução de mérito, pois desatendido um dos requisitos da 

peça vestibular. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70076640564, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Martin Schulze, Julgado em 27/03/2018)”. (TJ-RS - AC: 

70076640564 RS, Relator: Martin Schulze, Data de Julgamento: 

27/03/2018, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/04/2018) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, §2°, c/c. art. 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º, do CPC. Entretanto, determino a suspensão da exigibilidade de tais 

verbas, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita. Transitada esta em 

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

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000116-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS ALVES HENRIQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1000116-63.2020.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no Id. 29288729. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1000116-63.2020.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de MATEUS 

ALVES HENRIQUE. Revogo a liminar concedida no Id. 27969306. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se 

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

Registre-se. Intime-se. TF

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004715-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO TEODORIO DA SILVA (REQUERENTE)

ARNALDO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

ROSINEIDE QUITERIA DA SILVA (REQUERENTE)

ODETE QUITERIA NASCIMENTO (REQUERENTE)

NEUZA QUITERIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

EVERALDO TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSEFA QUITERIA DA SILVA (REQUERENTE)

VALDEMIR TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

VALDECY MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT15565/O 

(ADVOGADO(A))

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVONETE FILOMENA DA SILVA (REQUERIDO)

JAQUELINE FILOMENA DA SILVA (REQUERIDO)

JANETE FILOMENA DA SILVA (REQUERIDO)

FILOMENA ZUFINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1004715-45.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

JOSEFA QUITERIA DA SILVA, VALDEMIR TEODORO DA SILVA, VALDECY 

MENDES DA SILVA, ROSINEIDE QUITERIA DA SILVA, ODETE QUITERIA 

NASCIMENTO, NEUZA QUITERIA DE ANDRADE, EVERALDO TEODORO DA 

SILVA, CLAUDIO TEODORIO DA SILVA, ARNALDO MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: GIVONETE FILOMENA DA SILVA, JAQUELINE FILOMENA DA 

SILVA, JANETE FILOMENA DA SILVA, FILOMENA ZUFINO DA SILVA 

Vistos. 1. Verifica-se que, não obstante a parte autora tenha declarado 

“não ter condições de arcar com as custas processuais", não trouxe aos 

autos provas suficientes quanto à referida assertiva. Sendo assim, diante 

da absoluta anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, 

determino seja a parte autora intimada, através de seu procurador, para 

que, juntamente com as primeiras declarações, apresente elementos 

suficientes para a comprovação da sua condição de necessitada, 

inclusive, e se o caso, comprovante de renda, sob pena de indeferimento 

do pedido de Justiça Gratuita. 2. Nomeio inventariante o(a) requerente, sob 

compromisso. Intime-se para assinatura do termo de compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias. 3. No prazo de 20 (vinte) dias contados da data 

em que prestou compromisso, deverá o(a) inventariante acostar ao feito 

certidão negativa de testamento, emitida pela Central Notarial de Serviços 

Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, por já apresentadas as primeiras 

declarações, lavre-se termo circunstanciado em Cartório (CPC, art. 620) 

ou, havendo interesse na conversão para o rito de arrolamento comum, 

apresentar suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e 

o plano de partilha, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais 

do(s) bem(ns) inventariado(s), caso já não tenha sido apresentado, além 

da prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas 

rendas, mediante apresentação das certidões negativas das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual (expedida pela PGE) e Municipal. 4. Requerida a 

conversão em arrolamento comum, citem-se a cônjuge/companheiro(a) 

(Filomena) e os herdeiros não representados (Givonete, Jaqueline, 

Janete), para que se manifestem em 15 dias e, após, o Ministério Público, 

no prazo de 30 dias. 5. Não havendo interesse na conversão, citem-se os 

herdeiros acima indicados, o Ministério Público (se houver herdeiro 

incapaz), bem como a Fazenda Pública (CPC, art. 626), manifestando-se 

ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de 

cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 629), ou atribuir valores, que 

poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, art. 634), manifestando-se 

expressamente. 6. Após, manifeste-se a inventariante no prazo de 15 

dias, inclusive acostado ao feito as certidões negativas das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal, caso já não tenha sido realizado. 7. Ato contínuo, proceda-se a 

avaliação judicial dos bens que compõem o espólio, no prazo de trinta (30) 

dias, atentando-se para deliberações do artigo 630 e seguintes do CPC. 

7.1. Entregue o laudo, manifestem-se as partes no prazo de 15 dias (CPC, 

art. 635) e, após, o Ministério Público no prazo de 30 dias. 8. Ato contínuo, 

concluso para deliberação. SINOP, 23 de abril de 2020. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014530-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (AUTOR(A))

A. J. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. F. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 81 de 510



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1014530-03.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas, Fixação]; 

AUTOR(A): M. A. D. S. e outros REU: MARCIO RODRIGO FERREIRA DOS 

SANTOS 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 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, 24 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: 1014711-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS VALDIR CARRARO OAB - MT23958/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: 

1014711-04.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos]; REQUERENTE: MIRACY OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: CLÁUDIO ANTÔNIO GARCIA 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 

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. Sinop/MT, 24 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008381-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTELA MASUMI HIRATA LEME (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 1008381-25.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:MARIA ESTELA MASUMI HIRATA LEME 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,24 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: 1008380-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON LEME JUNIOR (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 1008380-40.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:JOSE WILSON LEME JUNIOR 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,24 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000708-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUTI SILVA (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 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1000708-44.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO:RUTI 

SILVA 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,24 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: 1006349-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE BONFIM NOGUEIRA (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 1006349-13.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO:IVONETE BONFIM 

NOGUEIRA 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) contestação(ões) 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,24 de abril de 

2020.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004370-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (IMPETRANTE)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX ALVES CARVALHO OAB - SP238869 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento da Prefeitura de Sinop 

(IMPETRADO)

 

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 1004370-79.2020.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 100.000,00 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) POLO 

ATIVO:EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros POLO 

PASSIVO:Secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento da Prefeitura 

de Sinop Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de ADVOGADO(A) dos requerentes, para efetuar o 

recolhimento da diligência do(a) Oficial de Justiça para o cumprimento do 

mandado de Intimação e Notificação, informando que a guia para 

recolhimento está disponível no site: www.tjmt.jus.br, devendo a mesma 

ser juntada as autos. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,24 de abril de 2020.

Ofício Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002879-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DIAS IORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Departamento 

Auxiliar da Presidência Juízo de Direito Vara Especializada da Fazenda 

Pública - SDCR PRECATÓRIO REQUISITORIO Ofício nº: 00000873/2020 

Mato Grosso Em 24 de Abril de 2020 Senhor Presidente: Nos termos do 

artigo 535, §3º, I, do novo CPC, em conformidade com o que prescrevem 

os artigos 265 e seguintes do RITJ/MT, nos autos da 1002879- 76 , 

ajuizada em 07/12/2016, por GISELE DIAS IORI em desfavor de FAZENDA 

PUBLICA MUNICIPAL DE SINOP, distribuídos à Vara Especializada da 

Fazenda Pública - SDCR e lá registrados sob o nº 

10028797620168110015 , solicito a Vossa Excelência que requisite da(o) 

FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE SINOP o pagamento da importância de 

R$ 89.128,55 a(o) GISELE DIAS IORI. Outrossim, informo Vossa Excelência 

que o crédito a ser requisitado é de Alimentar. Informo, finalmente, que o 

pagamento se fará mediante termo de quitação nos autos, com a 

assistência do FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE SINOP. Escoltam esta 

solicitação as cópias dos seguintes documentos, constantes das alíneas 

“a” até “h”, do artigo 267, do RITJ/MT: a) a sentença condenatória e o 

acórdão que tenha sido proferido no segundo grau de jurisdição, se for o 

caso de reexame necessário e/ou de recurso voluntário; b) a conta de 

liquidação ou demonstrativo de débito; c) decisão que tiver homologado a 

conta de liquidação; d) procuração com poderes expressos para receber 

e dar quitação, no caso de pedido de pagamento a procurador; e) se o 

credor ou interessado for pessoa jurídica, o registro desta; f) certidão de 

trânsito em julgado, tanto da fase do processo de conhecimento, como 

dos embargos à execução, se houver; g) certidão de intimação da 

Fazenda Pública para opor embargos; h) certidão de decurso de prazo 

legal para oposição de embargos à execução, ou cópia da decisão nestes 

proferida; Escoltam esta solicitação as cópias dos seguintes documentos, 

constantes das alíneas “a” até “h”, do artigo 267, do RITJ/MT: 

Respeitosamente, MIRKO VINCENZO GIANNOTTE JUIZ DE DIREITO Ao 

Exmo. Sr Desembargador-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso PALÁCIO DA JUSTIÇA

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002589-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE AZEVEDO E SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-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 

#1002589-27.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIO DE AZEVEDO E 

SOUZA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – INTIME-SE o 

EXECUTADO, por intermédio de seu (sua) ADVOGADO(A), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, APRESENTAR LAUDO de AVALIAÇÃO do VALOR do 

BEM indicado em ID. 3147606, qual seja, “automóvel Honda WR-V, ano 

fabricação 2017, modelo 2018, cor vermelha, placa QCB 2287, Chassi 

93HGH8860JZ108525, Renavam 01128616006”; II - Com o aporte, 

FAÇAM-ME os autos em CONCLUSÃO para ANÁLISE do PETITÓRIO de ID. 

31476062. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009360-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU CARLOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SILVIA ROSA DIAS CAVALCANTE OAB - MT5421-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA (PERITO / INTÉRPRETE)

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 

#1009360-50.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ELISEU CARLOS PEREIRA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I – Diante do 

PETITÓRIO de ID. 31254845, ESCLAREÇO que os PRAZOS PROCESSUAIS 

estão SUSPENSOS em determinação a Portaria-Conjunta n°. 281, de 07 de 

abril de 2020, até o dia 30 de abril de 2020, referida suspensão também se 

estende ao período estabelecido para o perito apresentar o laudo pericial 

por se tratar de prazo processual; II – Dessa forma, após o dia 30 de abril 

de 2020, os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado 

em que se encontravam no momento da suspensão, devendo ser 

restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (art. 

221 do CPC). III – AGUARDE-SE os autos em CARTÓRIO até a FLUÊNCIA 

do PRAZO; IV – DECORRIDO o PRAZO SEM a APRESENTAÇÃO do LAUDO 

PERICIAL, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004485-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J V C REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004485-03.2020.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: J V C REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA - ME Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 
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INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004486-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004486-85.2020.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: KB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004487-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLI CRISTINI SIMILLI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004487-70.2020.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: KELLI CRISTINI SIMILLI DA 

SILVA Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra a(s) parte(s) executada(s). A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 

8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora 

(art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em 

caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % 

(dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios 

do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004488-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. CARNEIRO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004488-55.2020.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: L. CARNEIRO - ME Vistos 

etc. I – O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo 

do valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidade Padrão Fiscal 

do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de execução 

fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito merece 

arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor; II – Com 

essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, “incontinenti”, dos 

AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do art. 1º, parágrafo 

1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT; III – Proceda-se com a BAIXA 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de atividade forense, com 

observância do ITEM 6.14.3 da CGJ/MT. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004491-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004491-10.2020.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: RICARDO ELETRO Vistos 

etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). 

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto 

pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do 

valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004528-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAGE FERREIRA & CORDASSO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004528-37.2020.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: LAGE FERREIRA & 

CORDASSO LTDA - ME Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004319-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DO IPVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004319-68.2020.8.11.0015 IMPETRANTE: JOSE DA SILVA ARAUJO 

JUNIOR IMPETRADO: GERÊNCIA DO IPVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
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FAZENDA DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR proposto por JOSÉ DA SILVA 

ARAÚJO JÚNIOR contra ato praticado pela GERÊNCIA DO IPVA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO. Aduz o 

Impetrante que “é pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira por 

apresentar VISÃO MONOCULAR COM CEGUEIRA LEGAL EM OLHO 

DIREITO E ASTIGMATISMO HIPERMETRÓPICO COMPOSTO COM ACUIDADE 

VISUAL OD: 20/400 c/c OE: 20/20 (CID-10: H 54.4, H 53.0, H 53.4 H 52.6), 

que resulta na PERDA DIFUSA DE VISÃO NO OLHO DIREITO E BAIXA 

VISÃO NO OLHO ESQUERDO causado pela doença conhecida como 

AMBLIOPIA ANISOMETRÓPICA (laudos em anexo)”. Informa que “por ser 

considerada pessoa com deficiência consoante determina a Lei Estadual 

n. 10.664/2018 em seu artigo 2º, o Impetrante acabou por solicitar a 

Isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 

junto a Secretária de Fazenda do Estado de Fazenda de Mato Grosso”. 

Entretanto, aduz que “seu pedido foi negado sob o argumento genérico de 

que “O PEDIDO ESTÁ EM DESACORDO COM OS ARTIGOS 5º E 6º DA 

PORTARIA 100/2001/SEFAZ/MT””. Argumenta que a Autoridade Coatora 

“negou seu direito à isenção do IPVA de forma totalmente genérica e 

desarrazoada, haja vista que não especificou o que está em desacordo 

com os artigos 5º e 6º da Portaria 100/2001/SEFAZ/MT, bem como sequer 

analisou as provas carreadas aos autos que comprovam a deficiência do 

Impetrante”. Por essas razões, REQUER “seja concedida medida liminar 

suspendendo-se o ato que negou o pedido de isenção de IPVA pleiteado 

pelo Impetrante nos termos do inciso III, do artigo 7º da Lei 12.016/2009, 

haja vista que não causará nenhum prejuízo ao órgão Fazendário do 

Estado de Mato Grosso”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Imperioso explicitar, que 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, 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. “In casu”, a relevância dos 

FUNDAMENTOS da IMPETRAÇÃO RESTOU DEMONSTRADA. Senão 

Vejamos: A Lei Estadual nº 10.664 de 10 de Janeiro de 2018, classifica 

como deficiência visual a visão monocular no âmbito do Estado de Mato 

Grosso, e em seu Art. 2º, dispõe que: “O portador de visão monocular, 

considerado deficiente visual nos termos desta Lei, terá acesso a todos 

os programas, benefícios ou tratamentos especiais voltados aos 

portadores de deficiência física no Estado Mato Grosso”. Ainda, a 

PORTARIA nº 100/2001 – SEFAZ/MT que disciplina o reconhecimento de 

isenção ou de não-incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA, prevê em seu Art. 2º, inciso III, alínea b, que: “São 

isentos do pagamento do IPVA: (...) III - veículo automotor, limitado a único 

veículo por proprietário, destinado a: (...) b) pessoa com deficiência visual 

ou auditiva. Ademais, o inciso II do § 1º, do Art. 2º da mesma Portaria, 

prevê que “Para a concessão da isenção prevista no inciso III do caput, 

considera-se: pessoa portadora de deficiência visual aquela que 

apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no 

melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (vinte 

graus), ou a ocorrência simultânea de ambas as situações”. Nesse 

sentido, analisando o conjunto probatório apresentado pelo Impetrado, 

verifico que os Laudos Médicos demonstram que o mesmo é portador da 

deficiência nomeada por “visão monocular”, na condição prevista na 

PORTARIA nº 100/2001 – SEFAZ/MT em seu inciso II do § 1º, do Art. 2º 

(acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor 

olho), desse modo, indica sua condição de beneficiário a isenção do 

pagamento do IPVA. Eis o entendimento jurisprudencial: REEXAME 

NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. 

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIENTE VISUAL. 

Admissibilidade. Veículo a ser utilizado para sua locomoção, mas 

conduzido por terceiros. Irrelevância. Direito à isenção reconhecido. 

Interpretação conforme a Constituição Federal. Princípios da dignidade da 

pessoa humana e da igualdade substancial. Segurança concedida em 1º 

grau. Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. (TJ-SP 

10300343120168260114 SP 1030034-31.2016.8.26.0114, Relator: Souza 

Nery, Data de Julgamento: 12/06/2018, 12ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 12/06/2018). Destaque nosso Deste modo, diante dos 

DOCUMENTOS colacionados aos autos, 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 do ato que 

negou o pedido de isenção de IPVA pleiteado pelo Impetrante. 

NOTIFIQUE-SE a AUTORIDADE apontada como COATORA, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste as informações que 

entender ser pertinente, 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). Para 

o cumprimento da medida liminar, observe-se a Srª Gestora a indicação da 

autoridade coatora constante no ato da distribuição do presente mandado 

de segurança, eis que há ocorrência de evidente erro material na peça 

inicial. 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 

#1004611-53.2020.8.11.0015 AUTOR(A): JACKSON GARCIA DA SILVA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por JACKSON GARCIA DA SILVA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz a inicial que “em 

data de 01.02.2019 o Autor foi vítima de acidente de trabalho, que resultou 

em esmagamento do 2º QQD esquerdo (dedo indicador) na altura da 

falange média com amputação traumática parcial – CID S68.1 (relatórios 

clinico anexos) enquanto desempenhava suas atividades laborativas junto 

a empresa JSC ESTRUTURAS METALICAS LTDA CNPJ: 

12.766.690/0001-73, razão pela qual requereu junto ao INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social a concessão de benefício por incapacidade”. 
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Informa que “após a cessação da referida benesse, o demandante 

permaneceu com redução de seu potencial laboral, em virtude das 

sequelas causadas pela consolidação das lesões anteriormente 

evidenciadas”. Ressalta que “havendo redução da capacidade para o 

trabalho, a concessão do auxílio-acidente em data imediatamente posterior 

à cessação do auxílio-doença deveria ter ocorrido de forma ‘automática’ 

pela via administrativa, contudo, o INSS apenas cessou o auxílio-doença”. 

Por essas razões, REQUER, “que seja deferida a antecipação dos efeitos 

da tutela, em caráter liminar, no sentido de obrigar a Ré a conceder o 

benefício previdenciário do auxílio acidente, no prazo máximo de 30 dias”. 

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 

Novo 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 NCPC 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 Novo Código, 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 NÃO MERECE ACOLHIDA. 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 de 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 a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. Compulsando os autos, diante dos documentos 

que instruem a petição inicial, verifica-se que restaram FRAGILIZADAS as 

ALEGAÇÕES do Autor em relação ao pleito da tutela antecipada. Isso 

porque há AUSÊNCIA de PROVAS que pudessem DEMONSTRAR o NEXO 

de CAUSALIDADE entre o ACIDENTE DE TRABALHO e a SEQUELA que lhe 

acomete, bem como a REDUÇÃO da CAPACIDADE FUNCIONAL, requisitos 

necessários para a concessão do benefício pleiteado. Com isso, não há 

indícios neste primeiro contato com os autos, de que haja redução da 

capacidade laborativa da parte Requerente no desempenho de suas 

funções, em decorrência do acidente de trabalho, pelo que não restam 

comprovados, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para 

concessão do benefício, em especial pelo fato de que deve restar 

demonstrada a redução da capacidade funcional do acidentado, bem 

como o nexo etiológico entre o acidente e as sequelas encontradas, para 

a concessão de tal benefício. Assim, somente a realização da prova 

pericial judicial é que poderá efetivamente verificar as condições 

laborativas do Autor para fins de concessão de benefício de 

auxílio-acidente acidentário, que, nos termos do artigos 86 da Lei nº 

8.213/91, será concedido após consolidação das lesões decorrentes de 

acidente de qualquer natureza que resultarem sequelas que impliquem em 

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Os 

laudos e prontuários médicos carreados aos autos, não demonstram se 

houve redução da capacidade laborativa do Autor, apenas há uma 

indicação médica da sua situação, sendo, imprescindível, dessa forma, a 

realização de perícia por um médico perito nomeado por este juízo. Nesse 

sentido, excerto de julgado: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REMESSA NECESSÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – 

AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – 

RECURSO DO INSS PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO 

INSS PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. A PERÍCIA 

médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da 

incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de 

AUXÍLIO ACIDENTE, e a sua não realização impossibilita a solução da lide. 

2. Apelo da Autarquia Previdenciária provido. Sentença anulada. Apelo da 

Parte Autora prejudicado. (N.U 0014448-28.2007.8.11.0041, , GILBERTO 

LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)”. Outrossim, não 

ficou evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e as 

sequelas, eis que não junta aos autos o CAT – Comunicado de Acidente 

de Trabalho, aliado ao fato de ter sido concedido ao Autor o 

Auxílio-Doença Previdenciário - espécie 31, na medida em que, referido 

benefício previdenciário é concedido quando o segurado apresenta 

incapacidade laborativa decorrente de qualquer motivo que não do 

acidente de trabalho. Dessa forma, ausente o “fumus bonis iuris” da 

presente ação, eis que não se tem comprovado o nexo causal entre o 

acidente de trabalho e a sequela que acomete o Autor, bem como se tal 

sequela implica na redução da sua capacidade para o trabalho, sendo de 

medida o INDEFERIMENTO da LIMINAR. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA 

ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. 

INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de seu ADVOGADO, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, JUNTAR aos autos o COMPROVANTE de 

RESIDÊNCIA do Autor, bem como o COMUNICADO DE ACIDENTE DE 

TRABALHO - CAT; CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o 

que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 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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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 

#1002562-44.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LIGIA JOSIANE CANDIDO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP, BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. I – DECISÃO DE 

SANEAMENTO; II - SEM CONCILIAÇÃO; III – PARTES REPRESENTADAS; IV 

– Pelo Requerido BANCO DO BRASIL S/A foi hasteada PRELIMINAR de 

ILEGITIMIDADE ATIVA alegando que “a parte autora atesta está grávida, e 

por isso passou por uma “turbulência emocional”, necessitando de 

cuidados médicos devendo permanecer em repouso, contudo, o que se 

vislumbra em suas alegações, que se houve algum “suposto” transtorno, 

este foi sofrido pelo ESPOSO DA AUTORA, O SR. CLAUDEMIR JOSE 

FARIA, pois segundo a própria autora, foi ele quem solicitou a 

transferência de parte do valor para a sua conta; quem recebeu várias 

ligações do seu gerente do BANCO BRADESCO; quem foi até a agência 

para tomar satisfações dos acontecimentos; quem foi procurado pelo 

tesoureiro do outro réu, Prefeitura Municipal para resolver a questão; etc, 

ou seja, resta cristalino que a autora está pleiteando, repisa-se, suposto 

direito alheio em nome próprio”. Ocorre que pela análise dos documentos 

encartados aos autos, verifica-se que a transferência do valor 

aproximado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) foi feita na conta da 

parte Autora, tendo sido ela procurada pelo funcionário do Banco do Brasil 

para informá-la da respectiva transação, a qual assinou, inclusive, uma 

declaração reconhecendo a transferência do valor indevido para conta da 

Prefeitura Municipal de Sinop, registrou boletim de ocorrência, efetuou 

denúncia perante o Ministério Público Estadual, sendo referido 

acontecimento objeto de várias noticiais jornalísticas publicadas em vários 

sites de grande circulação, que em seu teor se referiam a uma 

transferência equivocada da Prefeitura de Sinop na conta de 

mulher/moradora. Nessa seara, segundo ensina YUSSEF SAID CAHALI 

"reconhece-se a legitimidade ativa para a ação de dano moral, via de 

regra, a aquele a quem se impôs um sofrimento, um constrangimento ou 

humilhação”. (in Dano Moral, 4ª ed. rev., atual. e ampl., 2ª tiragem, Editora 

Revista dos Tribunais Ltda., 2014, p. 54). Partindo dessa premissa, consta 

na exordial que “a persistência e a truculência empregada pelo gerente do 

banco e pelo tesoureiro da prefeitura deixaram marcas. Além de que a 

exposição da REQUERENTE e seu marido a toda a sociedade fora tamanha 

que em alguns círculos da sociedade, já fora chamada de “mulher dos 400 

mil”, “mulher do dinheiro da prefeitura” e ainda quem a vinculou a 

recebimento de propina ou compra de votos, já que o dinheiro fora 

debitado um dia após as eleições municipais. Ademais, chacotas entre 

companheiros de trabalho se tornaram frequentes, pequenos atos, porém 

em grande escala que tiram a concentração e influenciam na relação de 

trabalho”. Dessa forma, ENTENDO que a parte Autora possui 

LEGITIMIDADE para figurar no POLO ATIVO da presente AÇÃO de DANO 

MORAL. Logo, REJEITO a PRELIMINAR hasteada pelo Requerido, por todo 

o fundamento exposto. PRESENTES estão os PRESSUPOSTOS 

PROCESSUAIS de DESENVOLVIMENTO VÁLIDO e REGULAR do 

PROCESSO. Da mesma forma, as PARTES são LEGÍTIMAS e estão bem 

REPRESENTADAS nos autos. NÃO há, por ora, NULIDADES a serem 

reconhecidas. V – PROVAS: Pela AUTORA foi postulada a PRODUÇÃO de 

PROVA TESTEMUNHAL. Pelo Requerido Banco Do Brasil S/A foi postulado 

como PROVA o DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA. O Requerido 

Município de Sinop embora intimado para especificar as provas que 

pretendia produzir, quedou-se inerte (ID. 12444712). VI – Quanto à 

PROVA TESTEMUNHAL e DEPOIMENTO PESSOAL da AUTORA, 

JUSTIFICADA a PERTINÊNCIA da PROVA, DEFIRO-A, para tanto, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 25/08/2020 às 14h30min. 

INTIMEM-SE as partes para APRESENTAREM o ROL de TESTEMUNHAS no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 450 do CPC, caso ainda não 

tenham feito. ADVIRTO os ADVOGADOS das PARTES quanto ao art. 455 

do CPC/2015, que dispõe 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”; DETERMINO 

ao ADVOGADO que COMUNIQUE a este juízo, com ANTECEDÊNCIA de 03 

(três) dias da data da audiência, quanto ao COMPARECIMENTO da 

TESTEMUNHA (art. 455, §1º, CPC), sendo que a INÉRCIA deste ATO 

importará na DESISTÊNCIA da INQUIRIÇÃO da respectiva testemunha, 

conforme § 3º do art. 455, CPC; VII – OS PONTOS CONTROVERTIDOS 

residem: a) existência dos danos, seus efeitos e, caso presentes, a 

extensão e valoração da indenização; b) apuração quanto à 

responsabilidade civil dos Requeridos Município de Sinop e Banco do 

Brasil S/A. VIII - DOU O FEITO COMO SANEADO; IX – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005047-17.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CRISTIANO PEREIRA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA proposta por CRISTIANO PEREIRA, assistido pela 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA OAB-MT – 6ª SUBSECÇÃO DE 

SINOP-MT, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP-MT, representado pelo 

Procurador Geral do Município. Aduz a inicial que a parte Requerente é 

mecânico, sofreu acidente de trabalho que resultou ferimentos na fratura 

do osso navicular da mão esquerda, impedindo-o de exercer, 

normalmente, atividade laboral. Menciona, ainda, que o Requerente tinha 

uma cirurgia marcada para a data de 10/02/2017, que não ocorreu em 

razão do equipamento/instrumental estar quebrado no Hospital regional de 

Sinop-MT. Diante de seu atual quadro clínico, necessita, com urgência, da 

realização da cirurgia ortopédica na mão esquerda, bem como a 

realização de todos os exames e acompanhamentos médicos. 

LIMINARMENTE, postulou pela CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA a 

fim de compelir o Requerido a disponibilizar à parte Requerente, com 

urgência, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a realização da 

cirurgia ortopédica de que necessita a parte Requerente. No MÉRITO, 

pugna pela confirmação do pedido liminar e o julgamento procedente da 

presente ação. CARREOU DOCUMENTOS com a INICIAL. PARECER do 

NAT, concluindo que “(...) há indicação clínica de cirurgia de tratamento de 

fratura de mão esquerda, não consolidada, descrita por especialista e 

documentação fotográfica que permita afirmar a necessidade de 

intervenção cirúrgica. NÃO HÁ URGÊNCIA, não há risco imediato de morte, 

não há risco de perda de oportunidade, não há risco para terceiros. Porém 

quanto maior o temo de espera maior o padecimento do Requerente, 

impedindo suas atividades manuais com plenitude”. INTIMADA a parte 

Autora (ID. 6688694) para emendar a inicial com a indicação precisa e 

objetiva acerca dos pedidos formulados em sede de antecipação de tutela, 

se manifestou (ID. 7137903, 7137955) indicando que a cirurgia deve ser 

realizada no seu punho esquerdo e junta documento. A TUTELA foi 

INDEFERIDA em ID. 8237567. O Município de Sinop embora CITADO, não 

apresentou CONTESTAÇÃO, conforme consta em CERTIDÃO de ID. 

11153211. A parte Autora não apresentou IMPUGNAÇÃO conforme 

CERTIDÃO de ID. 24028960. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o 

Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos 

nestes autos, como também analisando todos os documentos que 

instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que 

promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do 

CPC/2015. DO MÉRITO Inicialmente, cumpre anotar que o MUNICÍPIO DE 

SINOP NÃO ofertou CONTESTAÇÃO no prazo legal, consoante CERTIDÃO 

acostada aos autos, razão pela qual o mesmo reputa-se REVEL, contudo 

em se tratando de DIREITO INDISPONÍVEL, nos termos do art. 345 do 

Código Processual Civil1, NÃO se pode falar em CONFISSÃO FICTA, NÃO 
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produzindo os EFEITOS da REVELIA. Superado tal esclarecimento, 

passa-se a ANÁLISE e JULGAMENTO do MÉRITO. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por CRISTIANO PEREIRA, assistido 

pela COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA OAB-MT – 6ª SUBSECÇÃO 

DE SINOP-MT, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP-MT, representado pelo 

Procurador Geral do Município. A SAÚDE DA POPULAÇÃO é DEVER do 

Estado e GARANTIA do cidadão, devendo aquele PROPORCIONAR o 

suficiente para o seu BEM ESTAR. Assim, com fundamento no PRINCÍPIO 

DA DIGNIDADE HUMANA, nenhum cidadão poderá SOFRER qualquer ato 

que atente contra a sua SAÚDE e coloque a VIDA em IMINENTE e 

CONCRETO RISCO. Trata-se, portanto, de DIREITO DE TODOS, UNIVERSAL 

E IGUALITÁRIO, não se submetendo a BARREIRAS GEOGRÁFICAS OU 

GEOPOLÍTICAS, a que também não se submete a moléstia; afinal, quem 

adoece não é o munícipe ou o estaduano, é o CIDADÃO BRASILEIRO. De 

sua vez, as AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE constituem um 

SISTEMA ÚNICO, apenas descentralizado administrativamente, o que NÃO 

IMPÕE DEVERES ESTANQUES a um ou a cada um dos entes federados, se 

não que a todos, INDISCRIMINADA E SOLIDARIAMENTE. Assim, o DIREITO 

À SAÚDE - DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL DO HOMEM, contido no artigo 

6º da Constituição da República - declara em seu artigo 196 que “a saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Por seu turno, José Afonso da Silva 

ensina: “A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, 

que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde 

rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às 

ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam” (Curso de 

Direito Constitucional Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se 

percebe, a NORMA CONSTITUCIONAL não faz depender sua EFICÁCIA e 

sua POSITIVAÇÃO à existência de RECURSOS, à implementação de 

PROGRAMAS ou à edição de LEI INFRACONSTITUCIONAL. Assegura por 

si só, a quem, COMPROVADAMENTE CARENTE, o direito subjetivo ao 

ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO às ações e serviços de SAÚDE para 

sua PROTEÇÃO e RECUPERAÇÃO. Contém, por isso, ELEMENTOS 

MÍNIMOS INDISPENSÁVEIS à sua APLICABILIDADE, a par de não ter o 

Constituinte expressamente remetido sua concreção ao legislador 

ordinário, pela clássica expressão “na forma da lei”. Como se vê, o 

dispositivo em causa tem razoável densidade normativa: define o objeto do 

direito – PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. Basta por 

isso, comprovadas a MOLÉSTIA e a CARÊNCIA, como no caso, para 

invocar o DIREITO SUBJETIVO À GRATUIDADE assegurado no dispositivo 

constitucional. Ademais, o direito à saúde e à assistência aos 

desamparados (artigo 6º da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, é DIREITO FUNDAMENTAL no 

sentido formal e material, de aplicação imediata e incondicionada, nos 

termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição da República, sendo 

dada ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as 

prestações asseguradas nas normas constitucionais definidoras dos 

DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. Como se vê, os serviços de saúde 

são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, 

integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços 

federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que 

tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o ATENDIMENTO 

INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual ou Municipal - 

é RESPONSÁVEL pelas AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, não podendo, 

cada um e todos, ESQUIVAR-SE DO DEVER DE PRESTÁ-LOS de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a 

pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, ACIONADO 

JUDICIALMENTE PRESTAR O SERVIÇO e após, resolver essa 

inter-regulação. O acesso às AÇÕES e SERVIÇOS de SAÚDE é 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO (CF - art. 196), do que deriva a 

responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já 

assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco 

Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente CIRURGIA ORTOPÉDICA e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS 

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o 

disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais 

e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas 

autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO o MUNICÍPIO DE SINOP ao 

PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais 

fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, 

esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve 

cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a 

condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor 

econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata 

na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os 

litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, 

Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000). Por fim, 

em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no 

PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para 

apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, 

ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME 

NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 23 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002458-86.2016.8.11.0015 AUTOR: 

FATIMA LUIZA MARCON RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por FÁTIMA LUIZA MARCOM 

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, 

realizado em 09/01/2000, conforme Termo de Posse datado de 11 de 

fevereiro de 2000, para o cargo de professor, 40h, Referência CE-20. 

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. 4292080. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP 

foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 4915616 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. 8852472 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 
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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. 4915616). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

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

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2000, 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 (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

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 (30/11/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por FÁTIMA LUIZA MARCOM 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, 
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terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

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 
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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, 

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.
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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 

#1010177-85.2017.8.11.0015 AUTOR(A): BIONDA INDUSTRIA DE BEBIDAS 

LTDA - ME REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA c/c 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO interposta por BIONDA INDÚSTRIA DE BEBIDAS 

LTDA – ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Em decisão 

inicial (ID. 9760371), o feito foi suspenso em razão da DECISÃO proferida 

no PEDIDO de ADITAMENTO no INCIDENTE de SUSPENSÃO de LIMINAR ou 

A N T E C I P A Ç Ã O  d e  T U T E L A  n º  5 3 1 5 7 / 2 0 1 5  –  N U 

0053157-80.2015.8.11.0000 que o ACOLHEU “para estender a suspensão 

das decisões precárias (liminares) a qualquer espécie de ação que trate 
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da exação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 

ICMS, incidente no fornecimento de energia elétrica, relativos às Tarifas de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Transmissão (TUST)”. 

Posteriormente, em ID. 9905385, a parte Autora requer a EXTINÇÃO do 

feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, amparando-se no artigo 485, IV do 

CPC. É o Breve Relato. Decido. Perscrutando os autos, verifico a ausência 

de triangulação processual, desse modo, recebo o pedido contido no ID. 

9905385 como desistência e, por conseguinte, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada 

nos autos. “Ex positis”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

de MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010720-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA FRANCISCO CAPINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO a parte requerida 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006183-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE ANCELMO PEREIRA DA SILVA ALEXANDRE (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))

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO a parte requerida 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFER EDILAINE COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO a parte requerida 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO a parte requerida 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005005-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ADRIELI OLIVIO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO a parte requerida 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005527-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALEXANDRO SCHREINER (REQUERENTE)

TALLYSON ANDREY KOPP PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005527-24.2019.8.11.0015. REQUERENTE: TALLYSON ANDREY KOPP 

PEREIRA, DIEGO ALEXANDRO SCHREINER REQUERIDO: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA Vistos etc. Em atenção aos princípios do contraditório, 

da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a perspectiva de 

eventual juízo de retratação, assim como prescreve também o art. 1.023, § 

2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se acerca dos embargos declaratórios aviados. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005029-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FARIAS (REQUERENTE)

MARCIA APARECIDA MORESCO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

SISAN ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005029-25.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIA APARECIDA 

MORESCO FARIAS, ELIAS FARIAS REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A, 

SISAN ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013307-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013307-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: VANESSA NOGUEIRA DE SOUZA Vistos etc. 

Conforme certificado em Id. 25799136 a parte requerida supostamente já 

foi citada/intimada no número fornecido pela autora em manifestação de Id. 

28366400, mas não compareceu em audiência. Em decisão de Id. 

27832920 foi esclarecido a impossibilidade de reconhecer a revelia, uma 

vez que não há prova cabal de que o número telefônico de fato pertence a 

requerida. Dessa forma, inviável reiterar a diligência em que já restou 

infrutífera para o andamento do feito, sendo assim, intime-se a parte 

promovente para, no prazo de 05 dias, informar novo endereço para a 

citação e/ou pugnar o que entender de direito sob pena de extinção. 

Aportado aos autos novo endereço, com atual cenário vivido no país 

devido a pandemia instaurada do Covid-19, aguarde-se a regularização do 

expediente forense para a designação sistemática da audiência de 

conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as 

partes, fazendo constar as advertências legais em casa de falta 

injustificada. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004328-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANGELO JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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.: 1004328-64.2019.8.11.0015 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: 8012782-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL ANJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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.: 8012782-16.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011661-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI ASSUNCAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011661-50.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003875-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ APARECIDO MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 1003875-06.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001717-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON FALABRETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-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.: 1001717-12.2017.8.11.0015 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: 1002920-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ROCHA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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.: 1002920-43.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 
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para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ZANESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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.: 1000196-66.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010626-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA 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.: 1010626-09.2018.8.11.0015 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: 1015652-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO NETO MENDONCA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015652-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DONATO NETO MENDONCA 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai 

dos autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei 

nº 9.099/1995: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”; Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a 

parte Requerente em arcar com as custas processuais, em observância 

ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000591-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

AMERICA DE LURDES LIMA SOARES OAB - 025.322.409-89 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO OAB - PB14370 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000591-19.2020.8.11.0015. REPRESENTANTE: AMERICA DE LURDES 

LIMA SOARES REQUERIDO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO 

INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO 

MEDICO, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 

Vistos etc. Determinado em caráter liminar pela decisão de Id. 28658292, 

que a parte promovida reestabelecesse o plano de saúde da parte 

promovente nas exatas condições e benefícios contratados, no prazo de 

10 dias, o não foi cumprido, conforme informando pela autora na petição 

de Id. 31103345. De acordo com o demonstrado pela parte promovente, 

apesar de estar realizando os pagamentos regularmente, consoante 

boleto e guia de pagamento de Id. 31103350 e 31103349, a parte 

promovida não se absteve de incluir seu nome nos órgãos de proteção de 

crédito. Assim, buscou a promovente a ampliação do objeto da tutela de 

urgência anteriormente deferida, no sentido impedir que a parte promovida 

inclua seu nome nos cadastros de inadimplentes, e caso já tenha 

realizado, que promova a exclusão. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Diante o exposto, é indubitável o perigo de 

dano no caso em apreço, precisamente em relação a negativação dos 

dados da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, caso o 

provimento seja concedido apenas em decisão final de mérito. Promana 

pessoa caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao 

crédito. Com efeito, a negativação tem como consequência primordial o 

norteamento de concessões de crédito em geral, naturalmente negados 

aos inseridos nos cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. Importa por ora a presença dos requisitos 

previstos no caput do art. 300 do CPC. Por enquanto basta a probabilidade 

de assistir razão à parte autora, o que soa ponderável, isso porque, 

conforme documentos coligidos no presente feito, ficou comprovado que a 

autora está realizando regularmente os depósitos de pagamento. Além do 

mais, a ampliação da medida incialmente deferida com o provimento a ser 

adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. 

Presentes os requisitos do art. 300, caput e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Destarte, defiro o pleito com espeque no art. 300 do 

CPC, a fim de determinar à parte promovida que além do reestabelecimento 

do plano de saúde da parte promovente, nas exatas condições e 

benefícios contratados, também se abstenha de incluir nos órgãos de 

proteção de crédito o nome da parte promovente, e caso já o tenho feito, 

que promova a sua exclusão, no prazo máximo de 05 dias, abstendo-se 

de negativá-la novamente. Caso a parte promovida recalcitre a ordem do 

juízo, persistindo em descumpri-la, poderá ser estabelecido multa diária a 

ser arbitrada por este juízo, não se descartando o patamar sugerido pela 

parte autora. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003387-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI ALBERTO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003387-51.2018.8.11.0015 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: 1000380-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIZA SILVA DO AMARAL (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.: 1000380-22.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001274-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID DE SOUZA PEREIRA 73541761172 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER GONCALVES SILVA OAB - MT23148/O (ADVOGADO(A))

DEIVID DE SOUZA PEREIRA OAB - 735.417.611-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MONTEIRO SCHMITZ (EXECUTADO)

ANDERSON MONTEIRO SCHMITZ 03841580130 (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.: 1001274-56.2020.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias,informando 

endereço para citação de execução da parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013314-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA NUNES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, ao realizar o procedimento de expedição de alvará 

(por diversas vezes), o Sistema SISCONDJ acusou que não há conta 

judicial vinculada ao presente feito (documento anexo), o que impossibilita 

a emissão de alvará. Desta feita, intimo as partes para manifestarem, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005560-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCILENE BARBOSA DA SILVA (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))

 

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.: 1005560-48.2018.8.11.0015 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000173-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE APARECIDA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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.: 1000173-23.2016.8.11.0015 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: 8013645-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL TEIXEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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.: 8013645-69.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011109-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE DE SOUZA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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.: 8011109-85.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006091-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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GILMAR PASQUALOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA CANABARRO DE AMORIM (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.: 1006091-71.2017.8.11.0015 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: 8013638-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DEL SENT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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.: 8013638-77.2016.8.11.0015 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: 8013114-17.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE COUTINHO LIMA (EXECUTADO)

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.: 8013114-17.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009039-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA SOUZA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(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.: 1009039-83.2017.8.11.0015 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: 1007302-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL COSTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO QUEIROZ REIS (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.: 1007302-11.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos sobre a proposta de acordo, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010863-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-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.: 1010863-77.2017.8.11.0015 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: 1013411-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADECIO MOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEMOS OAB - RS46314 (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.: 1013411-75.2017.8.11.0015 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, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITORIA DOS SANTOS FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 
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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.: 1001895-92.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011735-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES E GRECO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ DE PAULA SANTOS (EXECUTADO)

DILCILENE APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA (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.: 1011735-58.2018.8.11.0015 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010949-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-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.: 1010949-48.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo da(s) parte(s) da presente demanda para tomar 

ciência do retorno dos autos da Turma Recursal e que se manifestem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002950-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM MARCILEI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

A fim de que possa ser expedido o competente alvará para levantamento 

de valores, INTIMO a parte autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

junte aos autos procuração conferindo ao(à) advogado(a) DR. JONES 

EVERSON CARDOSO poder específico para receber ou indique conta 

bancária de sua própria titularidade.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000076-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO ANTONIO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ROMFIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADENILSON DE DEUS CORREIA OAB - MT26236/O (ADVOGADO(A))

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000076-81.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: NILSO ANTONIO SOARES 

EXECUTADO: SILVIA ROMFIM Vistos etc. Petição derradeira aviada pela 

parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005891-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005891-30.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO EXECUTADO: IZABEL RIBEIRO Vistos 

etc. A parte exequente pugnou pela citação da parte executada, por meio 

de telefone, e subsidiariamente, por meio de mandado via oficial de justiça. 

Indefiro o pedido de citação por meio de telefone isso porque não consta 

nos autos prova cabal de que o número indicado pela parte exequente é, 

de fato, da parte executada, sendo incabível citação via telefone nesses 

casos, não podendo a ligação substituir o ato formal da citação. Desse 

modo, expeça-se mandado de citação/intimação que deve ser cumprido 

por meio de oficial de justiça no endereço declinado na petição de Id. 

31117090. Restando a diligência infrutífera, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 05 dias, informe novo endereço da parte executada 

ou pugne o que entender de direito, sob pena de extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002762-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO 

LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ANTONIO BOSSA OAB - MT15099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER BELIMCANTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002762-46.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS 

PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO LOTEAMENTO 

AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL EXECUTADO: WAGNER BELIMCANTA 

Vistos etc. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, cite-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 citação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001841-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARDOSO ARAUJO FEITOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001841-87.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA 

EXECUTADO: EDUARDO CARDOSO ARAUJO FEITOSA Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 
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for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013871-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES DE MELO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATIELY TAUANI LORINI SIMIONI OAB - MT27029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013871-91.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: LUIZ SOARES DE MELO NETO 

EXECUTADO: MAIKON FERREIRA Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do art. 

53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar 

em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 
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1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001827-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001827-06.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA 

EXECUTADO: LINCE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 

ME Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa 

contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do 

CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato 

citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001687-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALD ALVES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001687-69.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: HELIO MARTINS DA SILVA 

EXECUTADO: EDVALD ALVES BARBOSA Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 
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mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001834-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEYANE MELO COSTA 01938121180 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001834-95.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA 

EXECUTADO: DEYANE MELO COSTA 01938121180 Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 
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espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001937-05.2020.8.11.0015
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J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)
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LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO DA SILVA OLIVEIRA VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001937-05.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: HUMBERTO DA SILVA OLIVEIRA VILELA Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 
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adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001762-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAMARGO DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE APARECIDA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001762-11.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ANTONIO CAMARGO DA 

SILVA JUNIOR EXECUTADO: KATIANE APARECIDA DE ARRUDA Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra 

devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, 

cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. 

A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Processo Número: 1001753-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CELSO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NADILA CRISTINI DE SOUZA - COMERCIO DE CARNES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001753-49.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: CARLOS CELSO MARTINS 

EXECUTADO: NADILA CRISTINI DE SOUZA - COMERCIO DE CARNES - ME 

Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa 

contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do 

CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato 

citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001828-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONIR TOLOTTI CHALITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001828-88.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA 

EXECUTADO: ALCIONIR TOLOTTI CHALITO Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 
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CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001942-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WYNNIE CRISTIANE MOURA BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001942-27.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: WYNNIE CRISTIANE MOURA BARBOSA DA SILVA Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra 

devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, 

cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. 

A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 105 de 510



indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001759-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS CATARINENSE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001759-56.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: POSTO DE MOLAS 

CATARINENSE LTDA - EPP EXECUTADO: LUIS CARLOS DA SILVA Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra 

devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, 

cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. 

A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 
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segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001961-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRAN MAIA LEANDRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001961-33.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: IRAN MAIA LEANDRO Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001938-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO FONSECA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001938-87.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: ALBINO FONSECA DE SOUZA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 
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nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001853-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCILIO BUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001853-04.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA 

EXECUTADO: HERCILIO BUENO Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do art. 

53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar 

em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 
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efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001970-92.2020.8.11.0015
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J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001970-92.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: ALISSON PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 
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por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001904-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DOMINGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001904-15.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: LUCAS ASSMANN 

EXECUTADO: TEREZA DOMINGUES Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do art. 

53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar 

em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito
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DELZA MENDES DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 110 de 510



WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001935-35.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: DELZA MENDES DE CASTRO Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001936-20.2020.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001936-20.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: PEDRO IVO CUNHA FERRAZ Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 
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indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001981-24.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: CLODOALDO ROGERIO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: JULIANA ROSINKE Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 
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constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003359-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003359-15.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: PATRICIA BARBOSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL) Vistos etc. Cite-se a parte executada para, no prazo de 30 

dias, se lhe aprouver, opor embargos. Não sendo opostos embargos ou 

solucionados, em função Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 

2017, promova-se os devidos cálculos conforme determina o Provimento 

n.º 06/2020-CM, e na sequência, digam as partes em 05 dias. Se nada for 

reclamado, expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade 

na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, a ser realizado no prazo de 60 dias, contado do 

recebimento da requisição, não podendo a parte exequente ser preterida 

no seu direito de preferência, sob as penas da Lei. Inteligência dos art. 

910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; Provimento nº 11/2017-CM de 10 de 

Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 12.153/2009 e demais disposições 

legais aplicáveis. A parte exequente deverá agilizar as peças a serem 

encaminhadas à Procuradoria Geral, instruindo o ofício requisitório. 

Expeça-se o necessário. Cite-se. Intimem-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: 1002076-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO FUZIEL BENAION (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002076-54.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: FABRICIO FUZIEL BENAION Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 
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parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001926-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRECI ANTONIO KLEIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LEITE OAB - MT24340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENI BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001926-73.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: PATRECI ANTONIO KLEIN 

EXECUTADO: VALDIRENI BATISTA DE OLIVEIRA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 
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será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001894-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS BRAGA RUIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001894-68.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP EXECUTADO: JEAN CARLOS BRAGA RUIZ Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003847-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA DA SILVA FURLANETTO HAINZENREDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003847-67.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: FABRICIA DA SILVA 

FURLANETTO HAINZENREDER EXECUTADO: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, opor embargos. Não sendo opostos 

embargos ou solucionados, em função Provimento nº 11/2017-CM de 10 

de Agosto de 2017, promova-se os devidos cálculos conforme determina 

o Provimento n.º 06/2020-CM, e na sequência, digam as partes em 05 dias. 

Se nada for reclamado, expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, a ser realizado no prazo de 60 dias, contado do 

recebimento da requisição, não podendo a parte exequente ser preterida 

no seu direito de preferência, sob as penas da Lei. Inteligência dos art. 

910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; Provimento nº 11/2017-CM de 10 de 

Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 12.153/2009 e demais disposições 
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legais aplicáveis. A parte exequente deverá agilizar as peças a serem 

encaminhadas à Procuradoria Geral, instruindo o ofício requisitório. 

Expeça-se o necessário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003889-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003889-19.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERSON PAULI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, opor embargos. 

Não sendo opostos embargos ou solucionados, em função Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se os devidos cálculos 

conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e na sequência, digam 

as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, expeça-se ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, observando-se o cálculo homologado, 

para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado no prazo 

de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo a parte 

exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as penas da 

Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 12.153/2009 

e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente deverá agilizar 

as peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, instruindo o ofício 

requisitório. Expeça-se o necessário. Cite-se. Intimem-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: 1002080-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO EMENEGILDO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LOPES BRIGHENTI OAB - MT26321/O (ADVOGADO(A))

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOCHI GUASTALLA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002080-91.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: CELSO EMENEGILDO PEREIRA 

EXECUTADO: MOCHI GUASTALLA & CIA LTDA - ME Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 
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execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003886-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003886-64.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERSON PAULI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, opor embargos. 

Não sendo opostos embargos ou solucionados, em função Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se os devidos cálculos 

conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e na sequência, digam 

as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, expeça-se ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, observando-se o cálculo homologado, 

para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado no prazo 

de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo a parte 

exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as penas da 

Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 12.153/2009 

e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente deverá agilizar 

as peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, instruindo o ofício 

requisitório. Expeça-se o necessário. Cite-se. Intimem-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: 1002072-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GARCIA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002072-17.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: RAFAEL GARCIA SILVA Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 
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jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENI BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001893-83.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: MARIA LUCIENE PIANTA 

RIBEIRO EXECUTADO: VALDIRENI BATISTA DE OLIVEIRA Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002079-09.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE TIMAR GOMES SILVA (EXECUTADO)

CLEMILDA DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002079-09.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: JOSE DE TIMAR GOMES SILVA, CLEMILDA DA SILVA 

NUNES Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia 

certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 
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incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line,com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002153-63.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA 

EXECUTADO: JUCIANE DE CARLI - ME Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 
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877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002153-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIANE DE CARLI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002153-63.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA 

EXECUTADO: JUCIANE DE CARLI - ME Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 
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parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002163-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLYN BEATRIZ MATTE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002163-10.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA 

EXECUTADO: KELLYN BEATRIZ MATTE FERREIRA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002188-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDICEIA TIAGO SILVA MAIA DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002188-23.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: LAUDICEIA TIAGO SILVA MAIA DE 

CAMARGO Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia 

certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line,com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002174-39.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA 

EXECUTADO: MARIA APARECIDA DA SILVA PEREZ Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 
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a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002150-11.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA 

EXECUTADO: IRINEU TONIETO SCALABRIN - EPP Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 
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for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002269-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BRATTI CLAUDINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DIAS LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002269-69.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: LEANDRO BRATTI CLAUDINO 

EXECUTADO: EDUARDO HENRIQUE DIAS LEITE Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 
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segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002247-11.2020.8.11.0015

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:

ADEMILSON CARDOSO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002247-11.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: ADEMILSON CARDOSO DE SOUZA 

Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa 

contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do 

CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato 

citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001633-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUED FIDENCIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER MOURA ZEMUNER OAB - MT25793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINIELY KANANDA PRUNZEL (EXECUTADO)

VALESCA RAQUEL FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001633-06.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: SUED FIDENCIO DA SILVA 

EXECUTADO: LINIELY KANANDA PRUNZEL, VALESCA RAQUEL 

FERREIRA Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia 

certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 
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parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line,com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002314-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANNA DISTRIBUIDORA DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

KAMILA RODRIGUES SLOVINSKI OAB - MT24937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDIMAR AMORIM DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002314-73.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: POLYANNA DISTRIBUIDORA DE 

CONFECCOES LTDA - ME EXECUTADO: CLEUDIMAR AMORIM DE JESUS 

Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa 

contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do 

CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato 

citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 
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(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002263-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GONCALVES DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO LEAL DA COSTA 19528418287 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002263-62.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: PAULO GONCALVES DE 

AGUIAR EXECUTADO: RAIMUNDO LEAL DA COSTA 19528418287 Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra 

devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, 

cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. 

A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 
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por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002138-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALD ALVES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002138-94.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: HELIO MARTINS DA SILVA 

EXECUTADO: EDVALD ALVES BARBOSA Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002208-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. DARIVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002208-14.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

EXECUTADO: M. R. DARIVA - ME Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do art. 

53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar 

em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002245-41.2020.8.11.0015
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NEIVO APARECIDO FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002245-41.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA 

EXECUTADO: NEIVO APARECIDO FONSECA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 129 de 510



compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002491-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DIAS 82326711149 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002491-37.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA 

EXECUTADO: ROSANGELA DIAS 82326711149 Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 
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parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002520-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON LOPES CANCADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002520-87.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES EXECUTADO: WANDERSON LOPES CANCADO Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 
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Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002485-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVO APARECIDO FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002485-30.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA 

EXECUTADO: NEIVO APARECIDO FONSECA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002479-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002479-23.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSE ALEXANDRE DE MOURA 

EXECUTADO: JOSIANE ALVES DA SILVA Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 
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ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002490-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DIAS 82326711149 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002490-52.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA 

EXECUTADO: ROSANGELA DIAS 82326711149 Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 
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possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002624-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALEXANDRE MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002624-79.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCELO DE DEUS DA SILVA 

EXECUTADO: RAFAEL ALEXANDRE MACIEL Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 
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do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002708-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO MARTINS PANTOJA (EXECUTADO)

R MARTINS PANTOJA COMERCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002708-80.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: R MARTINS PANTOJA COMERCIO, RAIMUNDO MARTINS 

PANTOJA Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia 

certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line,com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002706-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WARLEN NAVEGANTE ALMEIDA (EXECUTADO)

WARLEN NAVEGANTE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002706-13.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: WARLEN NAVEGANTE ALMEIDA, WARLEN NAVEGANTE 

ALMEIDA Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia 

certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line,com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002707-95.2020.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002707-95.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: DIVALDO DE OLIVEIRA LOUREIRO JUNIOR, RAIMUNDO 

MARTINS PANTOJA Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial 

por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 

829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, 

a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 
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on-line,com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002657-69.2020.8.11.0015

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:

CLEIDE SANTANA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002657-69.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: CLEIDE SANTANA FERREIRA Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra 

devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, 

cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. 

A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 
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constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002723-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CARMEN LLAJA ROMERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002723-49.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: MARIA CARMEN LLAJA ROMERO Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 
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execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002957-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002957-31.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: CENTRO DE IMAGEM SANTO 

ANTONIO LTDA EXECUTADO: LUIS CARLOS DA SILVA Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002764-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALCERI CAVALCANTE CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARSENIO JOSE PAULI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002764-16.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: MARIA ALCERI CAVALCANTE 

CARNEIRO EXECUTADO: ARSENIO JOSE PAULI Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 
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ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002778-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SANTOS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO ALVES PICOLI OAB - MT26711/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA SILVA CLEMENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002778-97.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: FABIO SANTOS MARTINS 

EXECUTADO: ELIZANDRA SILVA CLEMENTE Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 
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quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003067-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUCIA COMELLI CAMILO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILMAR ANTONIO FRARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003067-30.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: KATIUCIA COMELLI CAMILO - 

ME EXECUTADO: DILMAR ANTONIO FRARES Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 
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do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003117-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE MARIANO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003117-56.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ADRIANO SCOMPARIN 

EXECUTADO: LEIDIANE MARIANO GOMES Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003217-11.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: GOLDEN OTICA E JOALHERIA 

EIRELI EXECUTADO: MARCIANO BENITES Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003137-47.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: GECIANE LEITE SILVA 

EXECUTADO: ANDERSON FERREIRA DE SOUSA, CARLIANE ROCHA 

BENTO DE SOUSA Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por 

quantia certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line,com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 
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correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELLINE CORREIA ROUXINOL OAB - MT27317/O (ADVOGADO(A))

MINARLOI DE LIMA OAB - MT27257/O (ADVOGADO(A))

DAYANE DIAS DA SILVA OAB - MT27588/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003153-98.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: GOLDEN OTICA E JOALHERIA 

EIRELI EXECUTADO: JOELSON RAMOS Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 
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presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002720-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI DO COMERCIO DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

EIRELI (EXECUTADO)

ROSINALDO DA SILVA DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002720-94.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: REI DO COMERCIO DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO EIRELI, ROSINALDO DA SILVA DOS ANJOS Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 
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segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003276-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MORENA JULIANA APINAGES DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROCHA OAB - MT15561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE WILLIAN RONCONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003276-96.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: MORENA JULIANA APINAGES 

DA FONSECA EXECUTADO: GEOVANE WILLIAN RONCONI Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003277-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MORENA JULIANA APINAGES DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROCHA OAB - MT15561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE MARIA RONCONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003277-81.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: MORENA JULIANA APINAGES 

DA FONSECA EXECUTADO: CLARICE MARIA RONCONI Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 
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do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007491-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA OAB - MT26701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMAILDE MACIEL SILVA BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007491-52.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ANTONIO FERREIRA DINIZ 

EXECUTADO: JAMAILDE MACIEL SILVA BRAGA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 
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possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003291-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANELDA DA SILVA COSTA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE P. DE M. BARBOSA COMERCIO E SERVICOS - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003291-65.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: VANELDA DA SILVA COSTA 

ARAUJO EXECUTADO: CLARICE P. DE M. BARBOSA COMERCIO E 

SERVICOS - EPP Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por 

quantia certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line,com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 
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do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003289-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANELDA DA SILVA COSTA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE P. DE M. BARBOSA COMERCIO E SERVICOS - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003289-95.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: VANELDA DA SILVA COSTA 

ARAUJO EXECUTADO: CLARICE P. DE M. BARBOSA COMERCIO E 

SERVICOS - EPP Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por 

quantia certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line,com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000157-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS TIGRE EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MITAELI NAGILA CAMARGO OAB - MT25935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADNER RAFAEL DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000157-30.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: POSTO DE MOLAS TIGRE 
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EIRELI - ME EXECUTADO: ADNER RAFAEL DA SILVA SANTOS Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003569-66.2020.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003569-66.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS 

EXECUTADO: JULIANA DE LIMA ARAUJO Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 
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de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003265-67.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: ADALTON VITAL PEREIRA Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 
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Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003521-10.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: CINTIA VERONICA SCHUDIKEN 

EXECUTADO: A.A.L. RIEPE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra 

devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, 

cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. 

A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003563-59.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS 

EXECUTADO: LUCAS BORGES MARTINS Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004654-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIRES MARQUES OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004654-87.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: DAMIRES MARQUES OLIVEIRA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 
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on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004657-42.2020.8.11.0015
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004657-42.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: DENIS COSTA FERREIRA, DENIS COSTA FERREIRA Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra 

devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, 

cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. 

A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 
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(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001164-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS PATRICIO DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001164-57.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ALAIDE LOPES DA SILVA 

EXECUTADO: LUCAS PATRICIO DE MELO Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 
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Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004655-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DORACI PENA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004655-72.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: MARIA DORACI PENA DOS SANTOS Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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COSTA Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia 

certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line,com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003585-20.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS 

EXECUTADO: MARCIA DE MIRANDA Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 
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interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003577-43.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS 

EXECUTADO: JOAQUIM JOSE DA COSTA Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 
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a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004658-27.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: A C BARROS COMERCIO EIRELI, ANTONIO CARLOS 

BARROS Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia 

certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line,com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003571-36.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS 

EXECUTADO: GEORGIA CIBELE BARRETO FERREIRA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004659-12.2020.8.11.0015
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J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA C FERREIRA COMERCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004659-12.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: ROSANA C FERREIRA COMERCIO Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 
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ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003608-63.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: GOLDEN OTICA E JOALHERIA 

EIRELI EXECUTADO: ELIZANGELA CORREA DOS SANTOS Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 
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termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003691-79.2020.8.11.0015
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J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003691-79.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: RONY FERNANDES DA SILVA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 
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Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003597-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIANA APARECIDA SOUZA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003597-34.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS 

EXECUTADO: DANIANA APARECIDA SOUZA RIBEIRO Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003646-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS DA SILVA BARBOSA OAB - MT25909/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAINE PRISCILA HONORIO DE SOUZA 02101202158 (EXECUTADO)

JAINE PRICILA HONORIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003646-75.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ERINALDO RODRIGUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: JAINE PRISCILA HONORIO DE SOUZA 
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02101202158, JAINE PRICILA HONORIO DE SOUZA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003693-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSANDRO OLIVEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003693-49.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: ELESSANDRO OLIVEIRA DE SOUSA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 
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penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003699-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003699-56.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: VERA LUCIA DA SILVA Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 
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penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003617-25.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ERINALDO RODRIGUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: ADRIANA NUNES DA SILVA LUZ Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 
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precatória ou ofício. Intimem-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: 1003784-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003784-42.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA 

CASATI EXECUTADO: GENIVALDO SANTOS FERREIRA Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003814-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILAINE INES DONA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003814-77.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ADALBERTO ORTEGA 

FERREIRA EXECUTADO: ILAINE INES DONA Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 
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gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003812-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA MISLAYNE TIEDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003812-10.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ADALBERTO ORTEGA 

FERREIRA EXECUTADO: BRUNA MISLAYNE TIEDT Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 
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(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003678-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEN OTICA E JOALHERIA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELLINE CORREIA ROUXINOL OAB - MT27317/O (ADVOGADO(A))

DAYANE DIAS DA SILVA OAB - MT27588/O (ADVOGADO(A))

MINARLOI DE LIMA OAB - MT27257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO VIEIRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003678-80.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: GOLDEN OTICA E JOALHERIA 

EIRELI EXECUTADO: ALUIZIO VIEIRA MARQUES Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 
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das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003813-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSA DE SOUSA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003813-92.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ADALBERTO ORTEGA 

FERREIRA EXECUTADO: VANUSA DE SOUSA LIMA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003772-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA PEREIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DUENHA PAULINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003772-28.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: MARIUZA PEREIRA MACHADO 

EXECUTADO: CARLOS DUENHA PAULINO Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 
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do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003936-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY ROBSON ALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VALDIR CARRARO OAB - MT23958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON PEREIRA JOAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003936-90.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: JHONNY ROBSON ALVES 

PEREIRA EXECUTADO: JACKSON PEREIRA JOAO Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 
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manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003600-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO SOCREPPA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERLANIO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003600-86.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: GENESIO SOCREPPA 

EXECUTADO: GILBERLANIO DA SILVA SANTOS Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 
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a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004047-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANI DA SILVA COSTA ROSATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GREGORIO JACINTO OAB - MT22757/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004047-74.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: LEILIANI DA SILVA COSTA 

ROSATTO EXECUTADO: LUIZ FERNANDO LIMA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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NILSO ANTONIO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DE LIMA (EXECUTADO)

ELISANGELA BORGES DOS SANTOS TORMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003981-94.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: NILSO ANTONIO SOARES 

EXECUTADO: ELISANGELA BORGES DOS SANTOS TORMES, NILSON DE 

LIMA Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa 

contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do 

CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato 

citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003776-65.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ELIANA LUCIA BES GOBBI 

EIRELI EXECUTADO: ELIZEU PEREIRA VIEIRA, E. P. VIEIRA COMERCIO DE 

CONFECCOES - ME Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial 

por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 

829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, 

a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 
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do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line,com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004107-47.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: ZENITA ALVES DOS SANTOS Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 
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avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004045-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DESCAR AUTO ELETRICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA KELIN PETERS DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004045-07.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: DESCAR AUTO ELETRICA 

LTDA - ME EXECUTADO: SABRINA KELIN PETERS DA ROSA Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 
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extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004164-65.2020.8.11.0015

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:

MARLEI ROQUE DALPIAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004164-65.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: MARLEI ROQUE DALPIAZ Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004108-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MOURA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004108-32.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: FERNANDO MOURA BORGES Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 
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intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004117-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA KELEN RODRIGUES FERREIRA DE CARVALHO BERNARDES 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004117-91.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ARAM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME EXECUTADO: RENATA KELEN RODRIGUES 

FERREIRA DE CARVALHO BERNARDES Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 
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dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004141-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004141-22.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: PERFISA - PERFILADOS DA 

AMAZONIA LTDA - EPP EXECUTADO: GLOBAL CONSTRUCOES E 

TERRAPLANAGEM LTDA Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do art. 

53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar 

em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 
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828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004165-50.2020.8.11.0015

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:

ANA CLECIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004165-50.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: ANA CLECIA DA SILVA Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004210-54.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ALINE ALEXANDRE DOS REIS 

03878595190 EXECUTADO: MAYARA CAROLINA SOARES Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004408-91.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: CATATAU COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA EXECUTADO: ARI VALDIR BERNARDO, LEANDRO 

CIMITAN Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia 

certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 
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sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line,com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004349-06 .2020 .8 .11 .0015 .  EXEQUENTE:  V ILLA  REAL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EXECUTADO: BANCO 

ITAUCARD S/A, DANILO DIOLINDO ALMEIDA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 
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quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004208-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALEXANDRE DOS REIS 03878595190 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VITORIA ARAUJO DE FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004208-84.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ALINE ALEXANDRE DOS REIS 

03878595190 EXECUTADO: MARIA VITORIA ARAUJO DE FARIAS Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra 

devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, 

cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. 

A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 
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54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004426-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO TARGINO DA SILVA (EXECUTADO)

MAURO RONEY GOMES FAVORITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004426-15.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: VOLMIR GELSON EDEL - EPP 

EXECUTADO: EDIO TARGINO DA SILVA, MAURO RONEY GOMES 

FAVORITO Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia 

certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line,com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004523-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA SUELLEN DE MENDONCA MEDEIROS (EXECUTADO)

MARIA INES DE MENDONCA MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004523-15.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP EXECUTADO: LUANA SUELLEN DE MENDONCA MEDEIROS, 

MARIA INES DE MENDONCA MEDEIROS Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004463-42.2020.8.11.0015
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MANUEL HENRIQUE TAQUES FERRAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004463-42.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: MANUEL HENRIQUE TAQUES 

FERRAZ EXECUTADO: ELIAS PIRES DE SOUZA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 
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vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004522-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA DE LIMA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004522-30.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP EXECUTADO: ALEXANDRA DE LIMA SILVA Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 
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averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004434-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRIEBLER & CELLA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DIAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004434-89.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: GRIEBLER & CELLA LTDA - ME 

EXECUTADO: JAQUELINE DIAS DE ALMEIDA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 
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precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010979-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE NICOLOTTI FERRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO(A))

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010979-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IVONE NICOLOTTI FERRI 

REQUERIDO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009920-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON AMARO DOS SANTOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO BARACAT RONDON OAB - MT22676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009920-89.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JEFFERSON AMARO DOS 

SANTOS DE LIMA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

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 Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009995-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009995-31.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Certificado no Id. 

30633468 que os cálculos apresentados pela parte exequente não estão 

em consonância com as diretrizes do Provimento n.º 11/2017-CM, no 

entanto, foram homologados pela sentença de Id. 25791459, certamente 

de forma equivocada. Sendo assim, promova-se o cálculo conforme 

determina o Provimento n. º 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, e na 

sequência, digam as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, 

expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, observando-se o cálculo 

elaborado, para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado 

no prazo de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo 

a parte exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as 

penas da Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 

12.153/2009 e demais disposições legais aplicáveis. Oportunamente, 

conclusos. Intimem-se Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004325-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004325-46.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Certificado no Id. 

30634654 que os cálculos apresentados pela parte exequente não estão 

em consonância com as diretrizes do Provimento n.º 11/2017-CM, no 

entanto, foram homologados pela sentença de Id. 25791475, certamente 

de forma equivocada. Sendo assim, promova-se novo cálculo com base 

no que orienta os Provimentos n.º 11/2017-CM e n.º 06/2020-CM, e na 

sequência, digam as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, 

expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, observando-se o cálculo 

elaborado, para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado 

no prazo de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo 

a parte exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as 

penas da Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 

12.153/2009 e demais disposições legais aplicáveis. Oportunamente, 

conclusos. Intimem-se Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 
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sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010001-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010001-38.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Tendo em vista que 

o cálculo da maneira homologada na sentença de Id. 25790588 está em 

total discrepância com as diretrizes definidas no Provimento n.º 

11/2017-CM, promova-se novo cálculo com base no que orienta o 

provimento acima mencionado e no Provimento n.º 06/2020-CM, e na 

sequência, digam as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, 

expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, observando-se o cálculo 

elaborado, para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado 

no prazo de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo 

a parte exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as 

penas da Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 

12.153/2009 e demais disposições legais aplicáveis. Oportunamente, 

conclusos. Intimem-se Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004158-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004158-92.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: LEDOCIR ANHOLETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Indefiro, por ora, o 

pedido de bloqueio de valores via sistema BACENJUD. Adiante, certificado 

no Id. 30634657 que os cálculos apresentados pela parte exequente não 

estão em consonância com as diretrizes do Provimento n.º 11/2017-CM, 

no entanto, foram homologados pela sentença de Id. 25792091, 

certamente de forma equivocada. Sendo assim, promova-se novo cálculo 

com base no que orienta os Provimentos n.º 11/2017-CM e n.º 

06/2020-CM, e na sequência, digam as partes em 05 dias. Se nada for 

reclamado, expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade 

na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo elaborado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, a ser realizado no prazo de 60 dias, contado do 

recebimento da requisição, não podendo a parte exequente ser preterida 

no seu direito de preferência, sob as penas da Lei. Inteligência dos art. 

910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; Provimento nº 11/2017-CM de 10 de 

agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 12.153/2009 e demais disposições 

legais aplicáveis. Oportunamente, conclusos. Intimem-se Cumpra-se. Sinop 

– MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011332-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ANA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA DE FATIMA DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011332-38.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIA ANA DE PAULA 

REQUERIDO: CLEUSA DE FATIMA DE PAULA Vistos etc. Determinado em 

sede liminar a averbação na matrícula do imóvel objeto da presente lide, o 

que foi mantido pela sentença de Id. 17024735, contudo, possível auferir 

que a respectiva sentença foi anulada no âmbito recursal, assim, postulou 

a parte promovida pelo desbloqueio da matrícula do imóvel. Desse modo, 

determino que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca para que promova a baixa de eventuais bloqueios e/ou 

averbações existentes no imóvel de matrícula 26.192, referentes ao 

presente feito. Após, nada mais sendo requerido, tendo em vista o 

provimento do recurso interposto nos autos acarretando na extinção da 

ação, remeta-se o processo ao arquivo com as baixas e anotações 

devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010008-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010008-98.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VALDEMIR JOSE DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Verificado que não 

foram opostos embargos pela parte executada. Sendo assim, em função 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se os 

devidos cálculos conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e na 

sequência, digam as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, 

emende-se o Ofício Requisitório de Pequeno Valor nº 381/2018, aviado 

aos autos, atualizando-o conforme cálculos apresentados, para fins de 

pagamento, nos termos do art. 4º, §§ 1º e 2º do provimento retro 

mencionado. Ciente de que o pagamento deverá ser realizado no prazo de 

60 dias contado do recebimento da requisição, mediante depósito em 

conta judicial vinculada ao presente feito, sob as penas da Lei. Ademais, 

proceda-se e anote-se a penhora no rosto desses autos até o limite do 

crédito exequendo naquela execução, inclusive a frisar a inviabilidade de 

levantamento dos valores no momento oportuno, que assim que liberado 

deverá ser transferido para o Juízo requisitante, e por fim, comunique-se 

àquele Juízo a respeito da penhora. Intimem-se Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008780-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008780-20.2019.8.11.0015. AUTOR(A): EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Verificado 

que não foram opostos embargos pela parte executada. Sendo assim, em 

função Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se 

os devidos cálculos conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e 
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na sequência, digam as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, 

expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor, conforme os cálculos 

realizados, para fins de pagamento, nos termos do art. 4º, §§ 1º e 2º do 

Provimento n.º 11/2017-CM. Ciente de que o pagamento deverá ser 

realizado no prazo de 60 dias contado do recebimento da requisição, 

mediante depósito em conta judicial vinculada ao presente feito, sob as 

penas da Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 

12.153/2009 e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente 

deverá agilizar as peças a serem encaminhadas ao à Procuradoria Geral, 

instruindo o ofício requisitório. Intimem-se Cumpra-se. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003179-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FERREIRA GUIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TOBIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003179-33.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LINDOMAR FERREIRA GUIDA 

REQUERIDO: MARLI TOBIAS Vistos etc. Tendo em vista o pleito de Id. 

28539811, expeça-se ofício ao DETRAN/MT e a SEFAZ/MT para que estes 

promovam a respectiva transferência de propriedade do veículo GM/D-60, 

cor branca, placa JZN-9970, ano 1979/1979, Chassi n.º BC683NGJ36457, 

Renavam n.º 367990660 para o nome da parte promovida Marli Tobias e 

direcionem qualquer débito referente ao veículo supramencionado em 

favor da promovida, nos termos do acordo homologado pela sentença de 

Id. 26573944. Após, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo com a baixas e anotações devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002311-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEODETE DELLANI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA OAB - MT22806/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002311-21.2020.8.11.0015. REQUERENTE: LEODETE DELLANI DOS 

SANTOS ESPÓLIO: DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS Vistos etc. Pedido de 

levantamento de saldo de FGTS e PIS/PASEP em nome do falecido Daniel 

Silveira dos Santos, formulado por Leodete Dellani dos Santos. A certidão 

de casamento agregado no Núm. 29873914 comprova que a requerente 

possui legitimidade para formular o presente pedido. O procedimento 

adstrito à jurisdição voluntária em que a decisão não faz coisa julgada no 

sentido estrito do termo e o magistrado não está obrigado a observar o 

critério da legalidade estrita. Regramento aplicável à espécie, em 

particular, as Leis n.° 6.858/1980 e n.° 8.036/1990, além das normas do 

art. 719 e seguintes. Na verdade, a expedição de alvará nos termos das 

Leis nº 6.858/80, art. 1.°, e 8.036/90, art. 20, inciso IV, ou seja, em 

decorrência do falecimento do titular da conta, traduz-se em atividade de 

jurisdição graciosa, na qual inexiste conflito propriamente dito, posto que 

não se instaura relação processual. Incidente à espécie, o verbete 161, da 

súmula do STJ, in verbis: "É da competência da Justiça Estadual autorizar 

o levantamento dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS em 

decorrência do falecimento do titular da conta". Compilados arestos que 

testificam a orientação ora esposada, com destaques: “RECURSO 

ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCABIMENTO. ALVARÁ 

JUDICIAL. LEI Nº 6.858/80. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM 

CONTA DE PIS. CEF. SÚMULA Nº 161 DO STJ. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA 

ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO. I - "Não cabe Mandado de Segurança 

contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula n.º 267/STF). 

II - A expedição de alvará para levantamento de quantia do PIS/PASEP e do 

FGTS constitui-se em procedimento de jurisdição voluntária, sendo 

competente a Justiça Estadual (Lei nº 6.858/80), não obstante a Caixa 

Econômica Federal seja a destinatária da ordem (Súmula nº 161 do STJ). III 

- "Destarte, é lícito o levantamento por sucessor legítimo, à luz da vocação 

hereditária, ainda que dos cadastros da CEF não conste o nome do 

herdeiro. Nessas hipóteses, eventual controvérsia deve ser inaugurada 

pela CEF via consignação judicial. " (RMS nº 16.899/SP, Rel. Min. Luiz FUX, 

DJ de 21/06/2004) IV - Recurso improvido. (Superior Tribunal de Justiça 

STJ; RMS 18946; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Francisco Cândido de Melo 

Falcão Neto; Julg. 16/08/2005; DJU 17/10/2005; Pág. 175); “RECURSO 

ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCABIMENTO. ALVARÁ 

JUDICIAL. LEI Nº 6.858/80. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM 

CONTA DE PIS. CEF. SÚMULA Nº 161 DO STJ. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA 

ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão do Juiz que defere a 

expedição de alvará em jurisdição voluntária é apelável. 

Consequentemente, "Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial 

passível de recurso ou correição." (Súmula n.º 267/STF) 2. Deveras, a 

expedição de alvará para levantamento de quantia do PIS/PASEP e do 

FGTS traduz atividade de jurisdição voluntária, razão pela qual é 

competente a Justiça Estadual (Lei nº 6858/80), não obstante a Caixa 

Econômica Federal seja a destinatária da ordem. (Súmula nº 161 do STJ) 

3. Destarte, é lícito o levantamento por sucessor legítimo, à luz da vocação 

hereditária, ainda que dos cadastros da CEF não conste o nome do 

herdeiro. Nessas hipóteses, eventual controvérsia deve ser inaugurada 

pela CEF via consignação judicial. 4. Recurso improvido”. (Superior 

Tribunal de Justiça STJ; RMS 16899; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; 

Julg. 18/05/2004; DJU 21/06/2004; Pág. 163). Sendo assim, oficie-se a 

Caixa Econômica Federal, a fim de instruir os autos com os extratos de 

eventuais saldos existentes em nome de Daniel Silveira dos Santos. Após, 

diga o Ministério Público em 05 dias e conclusos para sentença. Serve a 

presente decisão como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação 

e/ou intimação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004480-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004480-49.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Certificado no Id. 

30634642 que os cálculos apresentados pela parte exequente não estão 

em consonância com as diretrizes do Provimento n.º 11/2017-CM, no 

entanto, foram homologados pela decisão de Id. 25352205, certamente de 

forma equivocada. Sendo assim, promova-se novo cálculo com base no 

que orienta os Provimentos n.º 11/2017-CM e n.º 06/2020-CM, e na 

sequência, digam as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, 

expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, observando-se o cálculo 

elaborado, para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado 

no prazo de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo 

a parte exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as 

penas da Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 

12.153/2009 e demais disposições legais aplicáveis. Oportunamente, 

conclusos. Intimem-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: 1002710-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SUELI STROPA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002710-50.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: SUELI STROPA MARTINS Vistos etc. Recebo a inicial 

com inclusos documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 319 e 

320 do CPC. Designe-se audiência de conciliação, conforme critérios e 

pauta deste Juizado e cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a 

comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003211-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BULHOES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003211-38.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS BULHOES DOS 

SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Postulou a parte 

autora pela redesignação da solenidade agendada para 07/02/2020, sob 

justificativa que se encontraria em viagem na respetiva data, estando 

impossibilitada de comparecer na audiência, isso porque teria adquirido as 

passagens em data anterior a designação do ato. Calha frisar, que viagem 

que não se trate de trabalho ou motivos de saúde, não configura um justo 

motivo para redesignação de audiência, no entanto, no presente caso, é 

possível verificar que ocorreu a ausência de ambas as partes, mesmo 

devidamente intimadas, conforme constante no termo de Id. 28983885. 

Assim, a fim de não causar prejuízo as partes, determino a designação de 

nova data para realização da audiência, de acordo com a pauta deste 

Juízo. Intimem-se as partes para comparecimento, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Oportunamente, 

concluso. Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012547-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA FERNANDES DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIS ANDREIA DALL ASTRA (REQUERIDO)

RICARDO HONORIO DE ARAUJO SAMPAIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012547-37.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SILMARA FERNANDES DE 

SENA REQUERIDO: RICARDO HONORIO DE ARAUJO SAMPAIO, LIS 

ANDREIA DALL ASTRA Vistos etc. Verificado que a certidão do senhor 

Oficial de Justiça de Id. 27473240 não condiz com o presente feito 

provavelmente devolvida e juntada de forma equivocada neste processo. 

Assim, a fim de não causar prejuízo as partes, expeça-se novo mandado 

de citação/intimação que deve ser cumprida por meio de oficial de justiça, 

no mesmo endereço anteriormente tentado. E ainda, com atual cenário 

vivido no país devido a pandemia instaurada do Covid-19, aguarde-se a 

regularização do expediente forense para a redesignação sistemática da 

audiência de conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e 

intimem-se as partes, fazendo constar as advertências legais em caso de 

falta injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se a parte autora 

para se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010309-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE CASSIA REIS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010309-45.2017.8.11.0015. REQUERENTE: IREMAR ANDRADE DA SILVA 

REQUERIDO: ADRIANA DE CASSIA REIS SILVA Vistos etc. Alegou a parte 

promovente que sua ausência na audiência de conciliação realizada em 

11/12/2019 se deu por estar acompanhando seu cônjuge em tratamento 

médico na cidade de Barretos, aportou ao processo documentos que em 

tese não comprovam suas alegações, somente confirmam o estado de 

saúde de sua esposa, sendo verificado ainda, que a última consulta 

realizada foi em 29/11/2019, data relativamente distante da designada. No 

entanto, a parte promovida também devidamente intimada, não 

compareceu na audiência, o que de todo modo impossibilitaria sua 

concretização. Assim, a fim de não causar prejuízo as partes, é medida de 

rigor a designação de nova data para realização da audiência, conduto, 

com atual cenário vivido no país devido a pandemia instaurada do 

Covid-19, aguarde-se a regularização do expediente forense para a 

redesignação sistemática da audiência de conciliação de acordo com a 

pauta deste Juízo. Intimem-se as partes para comparecimento, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada. 

Oportunamente, concluso. Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, 

CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012574-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIBEIRO DA LUZ SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012574-20.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DISFER COMERCIO E 

DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME REQUERIDO: FABIO 

RIBEIRO DA LUZ SILVA Vistos etc. Verificado que a certidão do senhor 
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Oficial de Justiça de Id. 27473240 não condiz com o presente feito 

provavelmente devolvida e juntada de forma equivocada neste processo. 

Assim, a fim de não causar prejuízo as partes, expeça-se novo mandado 

de citação/intimação que deve ser cumprida por meio de oficial de justiça, 

no mesmo endereço anteriormente tentado. E ainda, com atual cenário 

vivido no país devido a pandemia instaurada do Covid-19, aguarde-se a 

regularização do expediente forense para a redesignação sistemática da 

audiência de conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e 

intimem-se as partes, fazendo constar as advertências legais em caso de 

falta injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se a parte autora 

para se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004692-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CRISTINA DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004692-02.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRESSA CRISTINA DA 

SILVA SANTANA REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos etc. 

Recebo a inicial com inclusos documentos, vez que atendidos os 

requisitos do art. 319 e 320 do CPC. Designe-se audiência de conciliação, 

conforme critérios e pauta deste Juizado e cite-se a parte promovida, 

intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se 

a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo 

de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013758-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUEMA CELI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MOLINARI ARAUJO OAB - MT25238/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013758-40.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SUEMA CELI SANTOS 

REQUERIDO: DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA Vistos etc. Acolho a 

justificativa apresentada pela parte promovente acerca de sua ausência 

na solenidade conciliatória, posto que se afigura justo motivo devidamente 

comprovado pelo documento aportado no Id. 28159575. Por fim, informou 

novo endereço para tentativa de citação da parte promovida, assim, 

determino a citação/intimação, por meio de mandado, via oficial de justiça, 

no endereço declinado na petição de Id. 28159574. No entanto, com atual 

cenário vivido no país devido a pandemia instaurada relacionada ao 

Covid-19, aguarde-se a regularização do expediente forense para a 

redesignação sistemática da audiência de conciliação de acordo com a 

pauta deste Juízo e após intimem-se as partes para comparecimento, 

fazendo constar as advertências legais em caso de falta injustificada. 

Restando negativa a diligência, intime-se o autor para se manifestar no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013575-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLITZEM SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013575-69.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KARIZA DANIELLI SIMONETTI 

AGUIAR REQUERIDO: BLITZEM SEGURANCA LTDA Vistos etc. Pugnou a 

parte promovente pela decretação de revelia da parte promovida tendo em 

vista sua ausência injustificada na audiência conciliação. No entanto, com 

a juntada do aviso de recebimento de Id. 27892578, possível verificar que 

a citação/intimação se deu um dia antes da data designada para a 

ocorrência da solenidade, não sendo respeitado o prazo mínimo de 

antecedência, que de acordo com a Súmula 19 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, é de 48:00 horas. 

Assim, com atual cenário vivido no país devido a pandemia instaurada do 

Covid-19, aguarde-se a regularização do expediente forense para a 

redesignação sistemática de nova audiência de conciliação, conforme 

critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAIR CALLEGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISVALDO BRAZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001926-44.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DILMAIR CALLEGARO 

REQUERIDO: ERISVALDO BRAZ DA SILVA Vistos etc. Parte promovente 

justificou sua ausência na audiência de conciliação, sob alegação de estar 

acompanhando sua esposa em cirúrgia no Estado de São Paulo, aportou 

aos autos documento que em nada comprovou sua justificativa, contudo, 

verificado que a parte promovida também não compareceu à solenidade, 

sendo assim, é fato, que restaria infrutífera. Destarte, a fim de não causar 

prejuízo as partes, determino que seja realizada uma nova audiência 

conciliatória, porém, com atual cenário vivido no país devido a pandemia 

instaurada relacionada ao Covid-19, aguarde-se a regularização do 

expediente forense para a redesignação sistemática da audiência de 

conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as 

partes, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada. Ademais, expedida carta precatória para a Comarca de 

Arapiraca – AL, certifique-se acerca de seu retorno, e caso não tenha 

retornado, oficie-se ao juízo deprecado solicitando que gentilmente informe 

a respeito do seu efetivo cumprimento. Restando negativa a diligência, 

intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 dias, 

informando novo endereço para citação ou pugnando o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 
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(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013502-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013502-97.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MIRIAN DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 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. Intimada para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto, a recorrida quedou-se inerte. Sendo assim, 

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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011006-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO CALEFFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011006-95.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE ROBERTO CALEFFI 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 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. Recurso interposto no prazo, comprovada a efetivação do 

preparo, meio adequado de insurgência, nos termos do art. 42 da Lei 

9.099/1995. Preenchido os demais pressupostos recursais, RECEBO o 

Recurso Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da 

Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados 

os requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Intimada para 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, a recorrida quedou-se 

inerte. Sendo assim, 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008557-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA ERNESTINA WOLFART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008557-04.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALVINA ERNESTINA 

WOLFART REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP 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. Intimada para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto, a recorrida quedou-se inerte. Sendo assim, 

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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007426-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Y. P. T. (REQUERENTE)

MIRIAN PAIXAO (REQUERENTE)

TARLES TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007426-57.2019.8.11.0015. REQUERENTE: TARLES TREVISAN, MIRIAN 

PAIXAO, Y. P. T. REQUERIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA., AVIANCA 

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, tempestivos e 
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preparados, preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO os 

Recursos Inominados, apenas no efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei 

nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004874-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS WICKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004874-56.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ CARLOS WICKERT 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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. Recurso interposto no 

prazo, comprovada a efetivação do preparo, meio adequado de 

insurgência, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os 

demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas 

em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais e quando 

estiverem rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto 

legal. O que não é o caso. Intimada para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto, a recorrida quedou-se inerte. Sendo assim, 

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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012009-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA SILVA AVANSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012009-85.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NEIDE DA SILVA AVANSI 

REQUERIDO: GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 

- EPP 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. Intimada para 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, a recorrida quedou-se 

inerte. Sendo assim, 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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015384-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA APARECIDA DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015384-94.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HELENA APARECIDA DE 

SOUZA MACHADO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. Vistos etc. Por imposição do Enunciado Cível 166 do FONAJE, 

conforme tem prevalecido o honorável entendimento superior da Turma 

Recursal Única, malgrado o disposto no art. 1.010, § 3º, parte final, do 

CPC, passo a fazer o Juízo prévio de admissibilidade recursal. Nesse 

passo, tempestivo e preparado, preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006347-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY LEMES SCOLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006347-77.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEY LEMES SCOLARI 

REQUERIDO: A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, SPE - 

ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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. Recurso interposto no prazo, 

comprovada a efetivação do preparo, meio adequado de insurgência, nos 

termos do art. 42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 
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que não é o caso. Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto, a recorrida quedou-se inerte. Sendo assim, 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012489-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012489-97.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCILENE DA SILVA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO 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. Intimada para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto, a recorrida quedou-se inerte. Sendo assim, 

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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO APARECIDO DA SILVA BEVILAQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIGIOVANA DA SILVA (REQUERIDO)

ANA SILVA (REQUERIDO)

SALETE SILVA (REQUERIDO)

ANA LAVACAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000021-67.2019.8.11.0015. REQUERENTE: THIAGO APARECIDO DA 

SILVA BEVILAQUA REQUERIDO: ANA LAVACAR, SALETE SILVA, ANA 

SILVA, LEIGIOVANA DA SILVA 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. Intimada para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto, a recorrida quedou-se inerte. Sendo assim, 

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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003318-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO HAEFFNER (REQUERENTE)

MARIA EUGENIA MACHADO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO DE BARROS BOMFIM OAB - SP332757-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

PAIAGUAS HOTEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA OAB - MT7230-O (ADVOGADO(A))

OTAVIO SIMOES BRISSANT OAB - RJ146066 (ADVOGADO(A))

FABIANO GODA OAB - MT7188-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003318-82.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA EUGENIA MACHADO 

CORREIA, JEAN CARLO HAEFFNER REQUERIDO: PAIAGUAS HOTEIS 

LTDA, HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. Vistos etc. Por 

imposição do Enunciado Cível 166 do FONAJE, conforme tem prevalecido o 

honorável entendimento superior da Turma Recursal Única, malgrado o 

disposto no art. 1.010, § 3º, parte final, do CPC, passo a fazer o Juízo 

prévio de admissibilidade recursal. Nesse passo, tempestivo e preparado, 

preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso 

Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 

9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIO DONNA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

DOUGLAS BEDENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000858-25.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BIO DONNA LABORATORIO 
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DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME, DOUGLAS BEDENDO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Por imposição do Enunciado Cível 

166 do FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável entendimento 

superior da Turma Recursal Única, malgrado o disposto no art. 1.010, § 3º, 

parte final, do CPC, passo a fazer o Juízo prévio de admissibilidade 

recursal. Nesse passo, tempestivos e preparados, preenchidos os demais 

pressupostos recursais, RECEBO os Recursos Inominados, apenas no 

efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais e quando 

estiverem rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto 

legal. O que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, 

encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os 

nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004041-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VIEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004041-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANO VIEIRA FERNANDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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. Recurso 

interposto no prazo, comprovada a efetivação do preparo, meio adequado 

de insurgência, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os 

demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas 

em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais e quando 

estiverem rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto 

legal. O que não é o caso. Intimada para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto, a recorrida quedou-se inerte. Sendo assim, 

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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008410-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL TEMPONI VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008410-41.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MISAEL TEMPONI 

VASCONCELOS REQUERIDO: VIVO 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 preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008044-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIE CHRISTIANE ROCKENBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008044-02.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JULIE CHRISTIANE 

ROCKENBACH REQUERIDO: TIM CELULAR 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 preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Por derradeiro, desentranhem-se os documentos de Núm. 

29562666 e Núm. 29562667, eis que não guardam relação com os autos. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012293-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 
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1012293-64.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BRUNO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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, tempestivos e 

preparados, preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO os 

Recursos Inominados, apenas no efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei 

nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008512-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GARBELOTTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA DO NORTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008512-97.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALEXANDRE GARBELOTTO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: AGUIA DO NORTE COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA - ME 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. Verificado 

que a recorrida mudou-se do endereço em que foi localizada para citação, 

a teor do Núm. 18384112 e Núm. 30282893. Logo, a parte quedou-se 

inerte na sua obrigação de comunicar a mudança de endereço ocorrida no 

curso do processo. O § 2º do art. 19 da Lei nº 9.099/1995 dispõe que: “As 

partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no 

curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação”. Portanto, 

reconheço como válida a intimação enviada ao local de citação da 

recorrida para apresentação de contrarrazões. Sendo assim, 

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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010342-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LEANDRO SANTOS PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010342-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO LEANDRO SANTOS 

PONCE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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, tempestivos e 

preparados, preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO os 

Recursos Inominados, apenas no efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei 

nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001945-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE SIMONI MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001945-50.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MEIRE SIMONI MARTINEZ 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT 

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, tempestivos e 

preparados, preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO os 

Recursos Inominados, apenas no efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei 

nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 
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as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ARLIENE LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001018-50.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIA ARLIENE LIMA 

GOMES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Por imposição do Enunciado Cível 166 do 

FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável entendimento superior da 

Turma Recursal Única, malgrado o disposto no art. 1.010, § 3º, parte final, 

do CPC, passo a fazer o Juízo prévio de admissibilidade recursal. Nesse 

passo, tempestivo e preparado, preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013344-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013344-42.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROSANGELA HASSELSTROM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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, tempestivos e 

preparados, preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO os 

Recursos Inominados, apenas no efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei 

nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009747-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009747-02.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, tempestivos e preparados, preenchidos os demais 

pressupostos recursais, RECEBO os Recursos Inominados, apenas no 

efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais e quando 

estiverem rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto 

legal. O que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, 

encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os 

nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002711-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON DE OLIVEIRA BARBOSA (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002711-69.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HEMERSON DE OLIVEIRA 

BARBOSA REQUERIDO: VIVO 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, 
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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 preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000251-12.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NILZA SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: OI 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, tempestivos e 

preparados, preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO os 

Recursos Inominados, apenas no efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei 

nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALVELI RAQUEL SICHESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON CARVALHO DAS NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001314-72.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DALVELI RAQUEL SICHESKI 

REQUERIDO: EVERSON CARVALHO DAS NEVES 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 preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE MORAIS (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000833-12.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUANA DE MORAIS 

REQUERIDO: VIVO 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 

preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso 

Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 

9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE MEDEIROS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000405-64.2018.8.11.0015. REQUERENTE: KATIANE MEDEIROS XAVIER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Por imposição do Enunciado Cível 166 do FONAJE, 
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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 

preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso 

Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 

9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012804-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON DE OLIVEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012804-62.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MAILSON DE OLIVEIRA 

MAGALHAES REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

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 

preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso 

Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 

9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007166-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BONKEWICH CASTANHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

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

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS OAB - MT25133/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007166-14.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROGERIO BONKEWICH 

CASTANHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Por imposição do 

Enunciado Cível 166 do FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável 

entendimento superior da Turma Recursal Única, malgrado o disposto no 

art. 1.010, § 3º, parte final, do CPC, passo a fazer o Juízo prévio de 

admissibilidade recursal. Nesse passo, tempestivo e preparado, 

preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso 

Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 

9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002782-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DUARTE (REQUERENTE)

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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002782-08.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDSON DUARTE REQUERIDO: 

VIVO 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 

preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso 

Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 

9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011146-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES TEIXEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011146-32.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JONES TEIXEIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos etc. Por imposição 

do Enunciado Cível 166 do FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável 

entendimento superior da Turma Recursal Única, malgrado o disposto no 

art. 1.010, § 3º, parte final, do CPC, passo a fazer o Juízo prévio de 

admissibilidade recursal. Nesse passo, tempestivo e preparado, 

preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso 

Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 

9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006718-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY CRISTINA DE OLIVEIRA GALHARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006718-41.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELY CRISTINA DE 

OLIVEIRA GALHARDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP 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 preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010852-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010852-77.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JULIO CEZAR DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Por imposição do 

Enunciado Cível 166 do FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável 

entendimento superior da Turma Recursal Única, malgrado o disposto no 

art. 1.010, § 3º, parte final, do CPC, passo a fazer o Juízo prévio de 

admissibilidade recursal. Nesse passo, tempestivo e preparado, 

preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso 

Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 

9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005336-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005336-76.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA ALVES 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010329-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPPE DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REU)

32º CIRETRAN DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010329-65.2019.8.11.0015. AUTOR(A): RENAN PHELIPPE DE MATOS 

REU: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, 32º CIRETRAN DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO Vistos etc. Por imposição do Enunciado Cível 166 do 

FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável entendimento superior da 
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Turma Recursal Única, malgrado o disposto no art. 1.010, § 3º, parte final, 

do CPC, passo a fazer o Juízo prévio de admissibilidade recursal. Nesse 

passo, tempestivo e dispensado do preparo, a teor do § 1º do art. 1.007 

do CPC, preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO o 

Recurso Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da 

Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados 

os requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já 

apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à 

E. Turma Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop 

– MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011879-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SALETE FONTANA ZANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011879-66.2017.8.11.0015. AUTOR(A): NEIVA SALETE FONTANA 

ZANCO REU: MUNICIPIO DE SINOP 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. Intimada para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto, a recorrida quedou-se inerte. Sendo assim, 

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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010304-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO TEODORO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010304-86.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO 

TEODORO LIMA REQUERIDO: AYMORE 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. Recurso interposto no prazo, comprovada a 

efetivação do preparo, meio adequado de insurgência, nos termos do art. 

42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os demais pressupostos recursais, 

RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do 

art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido 

em situações excepcionais e quando estiverem rigorosamente 

comprovados os requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. 

Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora 

à E. Turma Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007546-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA CAMILO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007546-37.2018.8.11.0015. AUTOR(A): EDINA CAMILO DE SOUZA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP 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 

preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso 

Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 

9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002116-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DE FATIMA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002116-07.2018.8.11.0015. AUTOR(A): GISLAINE DE FATIMA OLIVEIRA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP 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 preenchidos os demais pressupostos 
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recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010571-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MACSUEL PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010571-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MACSUEL PRADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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. Recurso interposto no prazo, 

comprovada a efetivação do preparo, meio adequado de insurgência, nos 

termos do art. 42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010621-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PINTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010621-50.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VALDIR PINTO DOS SANTOS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP 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 preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO IVAN REICHERT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000036-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP REQUERIDO: EVANDRO IVAN REICHERT 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. Recurso interposto no prazo, 

comprovada a efetivação do preparo, meio adequado de insurgência, nos 

termos do art. 42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009817-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISBELA LOPES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009817-19.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FLORISBELA LOPES SOARES 

REU: MUNICIPIO DE SINOP 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 preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 
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Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011654-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011654-75.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DARCI PERON REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS 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 

preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso 

Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 

9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009780-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JALVA CARDOSO CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009780-89.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ANA JALVA CARDOSO 

CHAGAS REU: MUNICIPIO DE SINOP 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 preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007941-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HIDER JARA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007941-92.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HIDER JARA DUTRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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. Recurso 

interposto no prazo, comprovada a efetivação do preparo, meio adequado 

de insurgência, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os 

demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas 

em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais e quando 

estiverem rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto 

legal. O que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, 

encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os 

nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOMIRA DOMINGA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001732-44.2018.8.11.0015. AUTOR(A): RODOMIRA DOMINGA VIEIRA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP 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 preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 
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devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005522-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DE BARROS MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

LEIDIANE DE BARROS MATIAS OAB - MT24315/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE MATHEUS RENGER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005522-36.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LEIDIANE DE BARROS 

MATIAS REQUERIDO: HENRIQUE MATHEUS RENGER 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. Recurso interposto no prazo, 

comprovada a efetivação do preparo, meio adequado de insurgência, nos 

termos do art. 42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000930-12.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSIANE MENDES 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT 

SA 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. Recurso 

interposto no prazo, comprovada a efetivação do preparo, meio adequado 

de insurgência, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os 

demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas 

em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais e quando 

estiverem rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto 

legal. O que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, 

encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os 

nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002225-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE TERESINHA CIELO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002225-21.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CLARICE TERESINHA CIELO 

SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP 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 preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010062-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE APARECIDA GAIAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010062-30.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALDENICE APARECIDA 

GAIAO TEIXEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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 
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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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007248-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLERES DOS SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007248-45.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLERES DOS SANTOS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP 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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012417-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH SOUZA ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012417-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DEBORAH SOUZA ALMEIDA 

SILVA REQUERIDO: VIVO 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. Recurso interposto no prazo, comprovada a efetivação do 

preparo, meio adequado de insurgência, nos termos do art. 42 da Lei 

9.099/1995. Preenchido os demais pressupostos recursais, RECEBO o 

Recurso Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da 

Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados 

os requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Intime-se a 

parte recorrida a contrarrazoar em 10 dias. Vencido o prazo, com ou sem 

elas, não havendo questões pendentes delas decorrentes, 

encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os 

nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009343-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009343-48.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LEANDRO RODRIGUES DA 

SILVA REU: MUNICIPIO DE SINOP 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. Recurso interposto no prazo, comprovada a efetivação do 

preparo, meio adequado de insurgência, nos termos do art. 42 da Lei 

9.099/1995. Preenchido os demais pressupostos recursais, RECEBO o 

Recurso Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da 

Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados 

os requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Intime-se a 

parte recorrida a contrarrazoar em 10 dias. Vencido o prazo, com ou sem 

elas, não havendo questões pendentes delas decorrentes, 

encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os 

nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008320-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DOS SANTOS SANTANA ZANATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008320-67.2018.8.11.0015. REQUERENTE: KATIA DOS SANTOS 

SANTANA ZANATO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP 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
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE BORGES DE ALENCAR GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002210-18.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DAIANE BORGES DE 

ALENCAR GOMES REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010354-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MENON ALVES ROSA (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010354-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDREIA MENON ALVES 

ROSA REQUERIDO: VIVO 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. Recurso interposto no prazo, comprovada a efetivação do 

preparo, meio adequado de insurgência, nos termos do art. 42 da Lei 

9.099/1995. Preenchido os demais pressupostos recursais, RECEBO o 

Recurso Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da 

Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados 

os requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Intime-se a 

parte recorrida a contrarrazoar em 10 dias. Vencido o prazo, com ou sem 

elas, não havendo questões pendentes delas decorrentes, 

encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os 

nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009832-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE FABRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA OAB - MT26033/O (ADVOGADO(A))

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009832-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GISLAINE FABRIS 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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. Recurso interposto no prazo, 

comprovada a efetivação do preparo, meio adequado de insurgência, nos 

termos do art. 42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Intime-se a parte recorrida a contrarrazoar em 10 dias. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, não havendo questões pendentes 

delas decorrentes, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009829-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALEXANDRE ZACARIAS CARLOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA OAB - MT26033/O (ADVOGADO(A))

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009829-96.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO ALEXANDRE 

ZACARIAS CARLOTTO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

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. Recurso 

interposto no prazo, comprovada a efetivação do preparo, meio adequado 

de insurgência, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os 

demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas 

em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais e quando 

estiverem rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto 

legal. O que não é o caso. Intime-se a parte recorrida a contrarrazoar em 

10 dias. Vencido o prazo, com ou sem elas, não havendo questões 

pendentes delas decorrentes, encaminhem-se os autos sem demora à E. 

Turma Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011164-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WRLEIDMA GABRIELA DA SILVA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011164-87.2018.8.11.0015. REQUERENTE: WRLEIDMA GABRIELA DA 

SILVA LACERDA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007148-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007148-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA HELENA ALVES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP 

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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007552-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007552-44.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ODAIR PEREIRA DA ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., BANCO BRADESCO 

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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008755-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENALDO MARIANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390-O (ADVOGADO(A))

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008755-07.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE HENALDO MARIANO 

SILVA REQUERIDO: DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA, FERNANDO DE 

MAGALHAES 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 
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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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012269-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUANY STEPHANY DOS SANTOS NEPUMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012269-65.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUANY STEPHANY DOS 

SANTOS NEPUMUCENO REQUERIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS 

LTDA 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. Recurso 

interposto no prazo, comprovada a efetivação do preparo, meio adequado 

de insurgência, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os 

demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas 

em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais e quando 

estiverem rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto 

legal. O que não é o caso. Intime-se a parte recorrida a contrarrazoar em 

10 dias. Vencido o prazo, com ou sem elas, não havendo questões 

pendentes delas decorrentes, encaminhem-se os autos sem demora à E. 

Turma Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013499-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA RUBIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STAR CELL TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013499-16.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LAIZA RUBIM REQUERIDO: 

STAR CELL TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA - ME 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008457-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008457-49.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR FERREIRA DA COSTA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008936-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENI DIAS BARBOSA DA 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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008936-76.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CENI DIAS BARBOSA DA COSTA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Por imposição do Enunciado Cível 

166 do FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável entendimento 
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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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012290-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESACON ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012290-41.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ESACON ASSESSORIA 

CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA - ME REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL 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. Recurso interposto no prazo, comprovada a 

efetivação do preparo, meio adequado de insurgência, nos termos do art. 

42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os demais pressupostos recursais, 

RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do 

art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido 

em situações excepcionais e quando estiverem rigorosamente 

comprovados os requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. 

Intime-se a parte recorrida a contrarrazoar em 10 dias. Vencido o prazo, 

com ou sem elas, não havendo questões pendentes delas decorrentes, 

encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os 

nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007893-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARIO FRANCISCO SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007893-07.2017.8.11.0015. AUTOR(A): LUCIMARIO FRANCISCO SENA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009805-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE BEATRIS SAUER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009805-05.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LIANE BEATRIS SAUER REU: 

MUNICIPIO DE SINOP 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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011673-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011673-81.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUIS CARLOS BARBOSA 

REQUERIDO: VIVO 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009276-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELI AMELIO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009276-20.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JORCELI AMELIO ALVES REU: 

MUNICIPIO DE SINOP 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009804-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE BEATRIS SAUER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009804-20.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LIANE BEATRIS SAUER REU: 

MUNICIPIO DE SINOP 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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012989-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012989-03.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 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 
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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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004043-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VIEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004043-08.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANO VIEIRA FERNANDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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. Recurso 

interposto no prazo, comprovada a efetivação do preparo, meio adequado 

de insurgência, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os 

demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas 

em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais e quando 

estiverem rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto 

legal. O que não é o caso. Intime-se a parte recorrida a contrarrazoar em 

10 dias. Vencido o prazo, com ou sem elas, não havendo questões 

pendentes delas decorrentes, encaminhem-se os autos sem demora à E. 

Turma Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010420-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARA APARECIDA PINHEIRO MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010420-29.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LARA APARECIDA PINHEIRO 

MOLIN REQUERIDO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, FCA 

FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009785-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO THEODORO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009785-14.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA DO CARMO THEODORO 

DOS SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009813-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZELI SOUZA FONSECA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009813-79.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LUZELI SOUZA FONSECA DA 

ROCHA REU: MUNICIPIO DE SINOP 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 
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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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000164-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE CECILIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000164-90.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS EXECUTADO: FABIANE CECILIA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. A parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade da 

justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custa e despesas do processo. Na linha do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o 

Enunciado 116 do FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que 

a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro – São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a 

parte comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma 

dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 

inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 

9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "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); “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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008102-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI WERLANG RODRIGUES 02671826192 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008102-05.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GEOVANI WERLANG 

RODRIGUES 02671826192 REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) 

Vistos etc. A parte recorrente (Geovani Werlang Rodrigues MEI - CNPJ 

19.121.994/0001-22) pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custa e despesas do processo. Na linha do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o 

Enunciado 116 do FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que 

a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro – São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a 

parte comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma 

dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 

inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 
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9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "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); “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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010531-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010531-42.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANA PAULA ALMEIDA 

FERRACIOLLI REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. A parte 

recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as 

custa e despesas do processo. Na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o Enunciado 116 do 

FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove 

a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro 

– São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 

inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 

9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "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); “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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001890-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINO ANGELO COSTA DE OLIVEIRA BAZEI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001890-70.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCELINO ANGELO 

COSTA DE OLIVEIRA BAZEI REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. 
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A parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custa e despesas do processo. Na linha do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o 

Enunciado 116 do FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que 

a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro – São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a 

parte comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma 

dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 

inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 

9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "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); “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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008039-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ROYER MOREIRA (REQUERENTE)

MATO GROSSO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IREMAR ANDRADE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008039-14.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MATO GROSSO 

TRANSPORTES LTDA - ME, TATIANE ROYER MOREIRA REQUERIDO: 

IREMAR ANDRADE DA SILVA Vistos etc. A parte recorrente pugna pela 

concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes que não têm condições de pagar as custa e despesas do 

processo. Na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a 

assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o Enunciado 116 do 

FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove 

a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro 

– São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 

inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 

9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "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); “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 
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comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009236-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIANE FERNANDA LOPES CAMPOS SERAFIM EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO ANDRE LOURES COSTA 03174626102 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009236-04.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GEZIANE FERNANDA LOPES 

CAMPOS SERAFIM EIRELI REQUERIDO: SAULO ANDRE LOURES COSTA 

03174626102 Vistos etc. A parte recorrente pugna pela concessão da 

gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes 

que não têm condições de pagar as custa e despesas do processo. Na 

linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica 

integral e gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de 

recursos. Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP). Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento de plano do pedido, 

convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A 

propósito: "JUIZADO ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 

DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua 

hipossuficiência econômica, para arcar com os custos do processo, ou 

recolher o preparo, que também compreende as custas processuais (ID 

4957771), a parte recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A 

sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada 

no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do 

pagamento das custas processuais e preparo, no prazo de 48 horas da 

interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob 

pena de deserção. Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, 

parágrafo único, da Lei 9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º 

do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os 

pressupostos de admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento 

de sua deserção. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá 

de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 

07164598920188070016 DF 0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.); "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); 

“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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013148-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FERREIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013148-72.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FABIANO FERREIRA DA 

PAIXAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. A parte recorrente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as custa 

e despesas do processo. Na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o Enunciado 116 do 

FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove 

a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro 

– São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 

inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 

9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 
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D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "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); “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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011471-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE JESUS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011471-41.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ARLINDO DE JESUS 

CARDOSO REQUERIDO: BALI OTICAS LTDA - EPP Vistos etc. A parte 

recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as 

custa e despesas do processo. Na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o Enunciado 116 do 

FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove 

a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro 

– São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 

inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 

9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "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); “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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Por derradeiro, torno sem efeito o 

decisum de Núm. 23717259. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004995-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA LAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL OAB - MT21225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004995-84.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIA LAVA REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. A parte recorrente pugna pela 

concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes que não têm condições de pagar as custa e despesas do 

processo. Na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a 

assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o Enunciado 116 do 

FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove 

a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro 

– São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 
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dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 

inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 

9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "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); “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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. 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: 1003761-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI BIONDO LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA BATISTA ARAGAO BANDEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003761-67.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ERNANI BIONDO LOURENCO 

EXECUTADO: POLIANA BATISTA ARAGAO BANDEIRA Vistos etc. A parte 

recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as 

custa e despesas do processo. Na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o Enunciado 116 do 

FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove 

a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro 

– São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 

inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 

9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "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); “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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004359-21.2018.8.11.0015

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:

KELLY MYCHELLE DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004359-21.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: KELLY MYCHELLE DOS SANTOS SILVA Vistos 

etc. A parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custa e despesas do processo. Na linha do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o 

Enunciado 116 do FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que 

a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro – São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a 

parte comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma 

dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 

inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 

9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "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); “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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002020-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUTO IND?STRIA E COM?RCIO DE CONFEC??ES EIRELI. - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA OAB - PR15728 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002020-55.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: MUTO IND?STRIA E COM?RCIO DE CONFEC??ES 

EIRELI. - ME Vistos etc. A parte recorrente pugna pela concessão da 

gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes 

que não têm condições de pagar as custa e despesas do processo. Na 

linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica 

integral e gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de 

recursos. Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP). Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento de plano do pedido, 

convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A 

propósito: "JUIZADO ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 

DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua 

hipossuficiência econômica, para arcar com os custos do processo, ou 

recolher o preparo, que também compreende as custas processuais (ID 

4957771), a parte recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A 

sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada 

no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do 

pagamento das custas processuais e preparo, no prazo de 48 horas da 

interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob 

pena de deserção. Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, 

parágrafo único, da Lei 9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º 

do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os 

pressupostos de admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento 

de sua deserção. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá 

de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 

07164598920188070016 DF 0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.); "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); 

“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. 
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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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000641-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA BORBA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBINEY INACIO FERREIRA PINNO OAB - MT16498/B (ADVOGADO(A))

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000641-79.2019.8.11.0015. EMBARGANTE: ROBERTO CESAR DE 

OLIVEIRA BORBA EMBARGADO: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - 

EPP Vistos etc. A parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade 

da justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não 

têm condições de pagar as custa e despesas do processo. Na linha do 

art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e 

gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, 

exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento de plano do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO 

ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua 

hipossuficiência econômica, para arcar com os custos do processo, ou 

recolher o preparo, que também compreende as custas processuais (ID 

4957771), a parte recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A 

sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada 

no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do 

pagamento das custas processuais e preparo, no prazo de 48 horas da 

interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob 

pena de deserção. Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, 

parágrafo único, da Lei 9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º 

do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os 

pressupostos de admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento 

de sua deserção. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá 

de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 

07164598920188070016 DF 0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.); "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); 

“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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004622-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALMEIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004622-87.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARLENE ALMEIDA DE 

ARAUJO REQUERIDO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos etc. A 

parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício 

este que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de 

pagar as custa e despesas do processo. Na linha do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o 

Enunciado 116 do FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que 

a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro – São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a 

parte comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma 

dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 
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inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 

9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "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); “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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010898-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA MARIA GOETTEMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

M. V. ENGERS VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010898-03.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IRIA MARIA GOETTEMS 

REQUERIDO: M. V. ENGERS VEICULOS LTDA - ME, BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Ao contrário do 

alegado pela parte promovente no petitório de Núm. 31050867, é certo que 

a causa no âmbito do primeiro grau nos Juizados Especiais é processada 

gratuitamente, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.099/1995. Assim, inexiste 

a concessão do benefício nestes autos, conforme afirmado. De todo 

modo, a parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custa e despesas do processo. Na linha do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o 

Enunciado 116 do FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que 

a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro – São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a 

parte comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma 

dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 

inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 

9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "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); “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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006933-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE CRISTINA CAMARA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 221 de 510



Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006933-17.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ROSANE CRISTINA CAMARA 

SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. A parte recorrente pugna 

pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado 

aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as custa e 

despesas do processo. Na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o Enunciado 116 do 

FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove 

a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro 

– São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 

inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 

9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "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); “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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009164-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LANY LINK BEZERRA MOURA (REQUERENTE)

HEBER ARAUJO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISNANDA TEDESCO MARQUES OAB - BA24724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009164-80.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HEBER ARAUJO BEZERRA, 

LANY LINK BEZERRA MOURA REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, 

AVIANCA Vistos etc. A parte recorrente pugna pela concessão da 

gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes 

que não têm condições de pagar as custa e despesas do processo. Na 

linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica 

integral e gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de 

recursos. Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP). Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento de plano do pedido, 

convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A 

propósito: "JUIZADO ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 

DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua 

hipossuficiência econômica, para arcar com os custos do processo, ou 

recolher o preparo, que também compreende as custas processuais (ID 

4957771), a parte recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A 

sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada 

no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do 

pagamento das custas processuais e preparo, no prazo de 48 horas da 

interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob 

pena de deserção. Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, 

parágrafo único, da Lei 9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º 

do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os 

pressupostos de admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento 

de sua deserção. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá 

de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 

07164598920188070016 DF 0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.); "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); 

“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 
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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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013297-85.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVO GHIZONI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM DA SILVA FOCKINK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO VOLPATO FRANCA OAB - MT14172/O (ADVOGADO(A))

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013297-85.2015.8.11.0015. REQUERENTE: IVO GHIZONI FILHO 

REQUERIDO: WILLIAM DA SILVA FOCKINK Vistos etc. A parte recorrente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as custa 

e despesas do processo. Na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o Enunciado 116 do 

FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove 

a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro 

– São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 

inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 

9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "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); “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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FRANCO FERNANDES (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000794-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO FRANCO 

FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte recorrente pugna 

pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado 

aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as custa e 

despesas do processo. Na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o Enunciado 116 do 

FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove 

a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro 

– São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 

inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 

9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 
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assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "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); “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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009719-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUINO EBERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009719-97.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LEDUINO EBERLE 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT 

Vistos etc. A parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade da 

justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custa e despesas do processo. Na linha do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o 

Enunciado 116 do FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que 

a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro – São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a 

parte comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma 

dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 

inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 

9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "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); “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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006130-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI FATIMA DO NASCIMENTO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO APARECIDO DA SILVA BEVILAQUA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006130-34.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCIELI FATIMA DO 

NASCIMENTO LEAL REQUERIDO: THIAGO APARECIDO DA SILVA 

BEVILAQUA Vistos etc. A parte recorrente pugna pela concessão da 

gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes 
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que não têm condições de pagar as custa e despesas do processo. Na 

linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica 

integral e gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de 

recursos. Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP). Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento de plano do pedido, 

convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A 

propósito: "JUIZADO ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 

DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua 

hipossuficiência econômica, para arcar com os custos do processo, ou 

recolher o preparo, que também compreende as custas processuais (ID 

4957771), a parte recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A 

sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada 

no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do 

pagamento das custas processuais e preparo, no prazo de 48 horas da 

interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob 

pena de deserção. Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, 

parágrafo único, da Lei 9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º 

do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os 

pressupostos de admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento 

de sua deserção. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá 

de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 

07164598920188070016 DF 0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.); "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); 

“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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010072-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ALEX ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010072-74.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RENAN ALEX ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Feito já sentenciado, parte 

autora devidamente intimada para dar continuidade no feito se manteve 

inerte, conforme certificado no Id. 28033513. Sendo assim, tendo em vista 

que já transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações devidas. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009288-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACI RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009288-63.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALVACI RODRIGUES DA 

CRUZ REQUERIDO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS Vistos etc. 

Verificado que o recurso inominado interposto no Núm. 27503697 é 

deserto, eis que ausente o preparo recursal ou pedido de justiça gratuita. 

Dispõe o § 1º do art. 42 da Lei nº 9.099/1995 que: “o preparo será feito, 

independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à 

interposição, sob pena de deserção”. Dessa forma, a intimação da parte 

para recolhimento do preparo é dispensada, bem como é inadmitida a 

complementação intempestiva, a teor do Enunciado nº 80 do FONAJE: “O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva” Isto posto, julgo 

deserto o recurso inominado interposto no Núm. 27503697, eis que não 

houve o devido e oportuno recolhimento do preparo e nem pedido de 

justiça gratuita. Assim, certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PEREIRA JOAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000457-60.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JACKSON PEREIRA JOAO 

REQUERIDO: ELOI DOMINGOS BACHINSKI Vistos etc. Recurso inominado, 

que deixo de receber, dado sua interposição tardia, fora do prazo legal de 

10 dias, sendo que a tempestividade é um dos requisitos intrínsecos dos 

pressupostos recursais. Contado o prazo nos termos previstos no art. 42 

da Lei 9.099/1995, c/c art. 219 e 224, ambos do CPC. O recurso, portanto, 

é intempestivo. Nego-lhe seguimento. Escoado o prazo de eventual 

insurgência, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007539-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007539-45.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FERNANDA LUIZA FERREIRA DE 

OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Recurso inominado, que 

deixo de receber, dado sua interposição tardia, fora do prazo legal de 10 

dias, sendo que a tempestividade é um dos requisitos intrínsecos dos 

pressupostos recursais. Contado o prazo nos termos previstos no art. 42 

da Lei 9.099/1995, c/c art. 219 e 224, ambos do CPC. O recurso, portanto, 

é intempestivo. Nego-lhe seguimento. Escoado o prazo de eventual 

insurgência, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007559-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SULIMAR BATISTA BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007559-36.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SULIMAR BATISTA BERNARDES 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Recurso inominado, que deixo de 

receber, dado sua interposição tardia, fora do prazo legal de 10 dias, 

sendo que a tempestividade é um dos requisitos intrínsecos dos 

pressupostos recursais. Contado o prazo nos termos previstos no art. 42 

da Lei 9.099/1995, c/c art. 219 e 224, ambos do CPC. O recurso, portanto, 

é intempestivo. Nego-lhe seguimento. Escoado o prazo de eventual 

insurgência, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003320-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA OAB - MT0018573S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIMAR FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003320-23.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARCOS VIEIRA SOARES REU: 

LUZIMAR FERREIRA DA SILVA Vistos etc. O cumprimento da sentença 

far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do 

CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009464-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TCHACO BOLO PANIFICADORA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROSALVO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009464-76.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: TCHACO BOLO PANIFICADORA 

EIRELI - ME EXECUTADO: CRISTIANE ROSALVO DA SILVA Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 
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513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005563-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ELSON DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT26147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANICE KAISER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005563-66.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GERALDO ELSON DE LIMA 

REQUERIDO: IVANICE KAISER Vistos etc. O cumprimento da sentença 

far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do 

CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013412-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CAUDURO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013412-89.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MONICA CAUDURO DE 

SOUZA REQUERIDO: AGUAS DE SINOP 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, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005087-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO LIGOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005087-62.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: F. M. COMERCIO DE PECAS 

LTDA - ME EXECUTADO: JOSE APARECIDO LIGOR 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 
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parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009377-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA GUALDEVI CONSTANTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON BARBOZA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009377-23.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LARISSA GUALDEVI 

CONSTANTINO EXECUTADO: WILSON BARBOZA SOUZA Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001139-49.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: JAIRO CARVALHO 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 
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será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004056-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE ROSARIO PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004056-07.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: RAFAEL HENRIQUE 

ROSARIO PIRES Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011054-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTO - MEK LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CANDIDO DA SILVA 01955064130 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011054-25.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DISTRIBUIDORA DE PECAS E 

ACESSORIOS AUTO - MEK LTDA - ME REQUERIDO: LEANDRO CANDIDO 

DA SILVA 01955064130 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 
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sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011611-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CARVALHO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES DOURADO TURTERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011611-12.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: RICARDO CARVALHO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ALCIDES DOURADO TURTERA Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000066-71.2019.8.11.0015

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:

ANTONIO MARCOS MORIM (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS MORIM - TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000066-71.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME EXECUTADO: ANTONIO MARCOS MORIM - TRANSPORTES - 

ME, ANTONIO MARCOS MORIM 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 
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842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008332-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR TERESINHA RABUKA VIDAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008332-81.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCELO DE DEUS DA SILVA 

- ME EXECUTADO: ROSEMAR TERESINHA RABUKA VIDAL Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010524-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JONES SARUWATARI SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010524-21.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VONEI BARP SERVICOS - EPP 

EXECUTADO: FABIO JONES SARUWATARI SILVA 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 
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FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013494-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ALVES CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA TREVISI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013494-06.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ANDRE LUIS ALVES 

CALCADOS - ME EXECUTADO: MONICA TREVISI Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011857-08.2017.8.11.0015

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:

XILZNE CECILIA DE SOUZA MINOHALA KATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011857-08.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: XILZNE CECILIA DE SOUZA 
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MINOHALA KATO Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003695-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZENIRA VIEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003695-53.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ANTONIA FERREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ALZENIRA VIEIRA DE SOUZA Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009135-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M.T. SOSTER EIRELI - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C LEHMEN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009135-30.2019.8.11.0015. REQUERENTE: M.T. SOSTER EIRELI - ME 

REQUERIDO: A. C LEHMEN - ME Vistos etc. O cumprimento da sentença 

far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do 

CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006529-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. ANDRE LERMEN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO GRANDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006529-63.2018.8.11.0015. REQUERENTE: S. ANDRE LERMEN & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: THIAGO GRANDO 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 
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execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000820-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ROSA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA EVANGELISTA ROCHA 03722165105 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000820-13.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: PAULO ROBERTO ROSA DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: VANESSA EVANGELISTA ROCHA 

03722165105 Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000041-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TADEU SCARELLI MADEIRAS - ME (EXECUTADO)

SERGIO QUINELLATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000041-58.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME EXECUTADO: SERGIO QUINELLATO, JOSE TADEU SCARELLI 

MADEIRAS - ME 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 
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penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GIARDINI (REQUERENTE)

JESSICA DE ARAUJO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ESTEVES CHAVES CAMPOS OAB - MG130983 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E 

ASSISTENCIAL NACIONAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000830-57.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JESSICA DE ARAUJO 

RIBEIRO, FELIPE GIARDINI REQUERIDO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004701-32.2018.8.11.0015

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:

NEI LIESENFELD RAUBER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004701-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME REQUERIDO: NEI LIESENFELD RAUBER 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 237 de 510



credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013331-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE SCHIPITOWSKI PINHO LUNA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013331-14.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCELO DE DEUS DA SILVA 

- ME EXECUTADO: NEIDE SCHIPITOWSKI PINHO LUNA Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010782-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEU BARCELOS PAIXAO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010782-31.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME 

EXECUTADO: ALFEU BARCELOS PAIXAO - ME 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 
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advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo 

também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão 

ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. 

Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força do art. 513, 

todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme tópico 

anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008783-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALBERTO KELM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORLISVAN ALVES GONTIJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008783-09.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIR ALBERTO KELM & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: JORLISVAN ALVES GONTIJO Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008610-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN JUNIOR LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Silvano Quadras Costa (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008610-19.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RENAN JUNIOR LORENZETTI 

REQUERIDO: SILVANO QUADRAS COSTA 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 
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respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005966-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS COMERCIAL EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005966-35.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELIAS REZENDE REQUERIDO: 

MS COMERCIAL EIRELI - ME Vistos etc. O cumprimento da sentença 

far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do 

CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010766-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FRUETT VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 240 de 510



LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010766-77.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DOUGLAS FRUETT VIEIRA 

REQUERIDO: LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOP MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANY DIAS KELLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000127-34.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SINOP MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES EIRELI - EPP REQUERIDO: GIOVANY DIAS KELLER 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, 
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que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009297-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES (REQUERENTE)

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:

GILSON DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009297-25.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUCAS ALVES REQUERIDO: 

GILSON DE OLIVEIRA DUARTE Vistos etc. O cumprimento da sentença 

far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do 

CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013332-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE BRITO SILVA (REQUERENTE)

FABIANO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE CARVALHO DOS REIS OAB - MT24286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013332-28.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JESSICA DE BRITO SILVA, 

FABIANO CARDOSO REQUERIDO: AGUAS DE SINOP 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 
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penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010403-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Inviolavel Monitoramento (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VICENTE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010403 -22 .2019 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 .  R E Q U E R E N T E :  I N V I O L A V E L 

MONITORAMENTO REQUERIDO: MARCIO VICENTE DA SILVA Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000095-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP REQUERIDO: MARCELO SOARES 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 
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assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012361-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO GIACHIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012361-14.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP REQUERIDO: FABRICIO GIACHIM Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FERREIRA PORTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000879-35.2018.8.11.0015. REQUERENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP REQUERIDO: BENEDITO FERREIRA PORTO 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 
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penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010589-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. BARETTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS 01940318106 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010589-45.2019.8.11.0015. REQUERENTE: J. C. BARETTA & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS 01940318106 

Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor 

dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento 

de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se 

transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006744-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MINORU HARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS DAMIAO JUNIOR OAB - SP281674 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE PEDROSO DAMIAO OAB - SP190167 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006744-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RENATO MINORU HARA 

REQUERIDO: CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP 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 
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pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010518-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010518-43.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: JOSE CARLOS GONCALVES Vistos 

etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos 

arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010605-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DO AMARAL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010605-67.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCELO DE DEUS DA SILVA 

- ME EXECUTADO: PAULO DO AMARAL DE OLIVEIRA Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007936-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007936-70.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DA 

SILVA REQUERIDO: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 
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precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LUCAS NUNES 29915228104 (REQUERIDO)

MANOEL LUCAS NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000424-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NOELI T. H. DE ANDRADE & 

CIA LTDA - EPP REQUERIDO: MANOEL LUCAS NUNES 29915228104, 

MANOEL LUCAS NUNES Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á 

nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FREITAS DE SOUZA (REQUERIDO)

ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000875-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME, ROGERIO 

FREITAS DE SOUZA 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 
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unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007535-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO EDUARDO SCHENATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR BRUNO SILVA OAB - MG183123 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINGA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

ROMILDO URBANSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHOGER MARTIN RODRIGUES SILVA OAB - PR33125 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007535-71.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO EDUARDO 

SCHENATTO REQUERIDO: MARINGA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 

- ME, ROMILDO URBANSKI Vistos etc. O cumprimento da sentença 

far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do 

CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013349-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDI APARECIDA AZEREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DIAS MOREIRA (EXECUTADO)

M . M . DIAS MOREIRA - ME (EXECUTADO)

ORLANDO MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013349-35.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: EDI APARECIDA AZEREDO 

EXECUTADO: M . M . DIAS MOREIRA - ME, MARCIA MARIA DIAS MOREIRA, 

ORLANDO MOREIRA 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 
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parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007876-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISMEDIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES DE MOURA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007876-97.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DISMEDIL DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA REQUERIDO: CLAUDIO ALVES DE MOURA EIRELI - 

ME Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a 

teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença 

inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002334-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY MARLON NERIS POPIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002334-06.2016.8.11.0015. REQUERENTE: C.M COMERCIO DE 

ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP REQUERIDO: WESLEY MARLON NERIS 

POPIA 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 
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o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012343-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PIOVESAN TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012343-22.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: ANDERSON PIOVESAN TEIXEIRA 

Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor 

dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento 

de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se 

transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS (REQUERIDO)

K R T MORAIS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000032-96.2019.8.11.0015. REQUERENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP REQUERIDO: K R T MORAIS EIRELI, KELY REGINA TEIXEIRA 
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MORAIS Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos 

autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença 

inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002005-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIANE MURILHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002005-23.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

EXECUTADO: TAIANE MURILHO DOS SANTOS Vistos etc. O cumprimento 

da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, 

inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em 

atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado 

(certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias 

a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não 

cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, 

incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente 

ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 

1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo 

também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão 

ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. 

Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força do art. 513, 

todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme tópico 

anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007473-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONUS HOTEL LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007473-65.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SONUS HOTEL LTDA 

REQUERIDO: PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME Vistos etc. O cumprimento 

da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, 

inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em 

atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado 

(certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias 

a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não 

cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, 

incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente 

ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 

1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo 

também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão 

ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. 

Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força do art. 513, 

todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme tópico 

anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002199-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002199-52.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: LUCAS ASSMANN 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Cite-se a parte executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, 

opor embargos. Não sendo opostos embargos ou solucionados, em 

função Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se 

os devidos cálculos conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e 

na sequência, digam as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, 

expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, observando-se o cálculo 

homologado, para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser 

realizado no prazo de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não 

podendo a parte exequente ser preterida no seu direito de preferência, 

sob as penas da Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 

12.153/2009 e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente 

deverá agilizar as peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, 

instruindo o ofício requisitório. Expeça-se o necessário. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002611-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

LILIANE RANECO OAB - 031.205.051-88 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002611-80.2020.8.11.0015. REPRESENTANTE: LILIANE RANECO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, opor embargos. 

Não sendo opostos embargos ou solucionados, em função Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se os devidos cálculos 

conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e na sequência, digam 

as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, expeça-se ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, observando-se o cálculo homologado, 

para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado no prazo 

de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo a parte 

exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as penas da 

Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 12.153/2009 

e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente deverá agilizar 

as peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, instruindo o ofício 

requisitório. Expeça-se o necessário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003233-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003233-62.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: JANAINA LINO SERRA 

TEIXEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, opor 

embargos. Não sendo opostos embargos ou solucionados, em função 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se os 

devidos cálculos conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e na 

sequência, digam as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, 

expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, observando-se o cálculo 

homologado, para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser 

realizado no prazo de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não 

podendo a parte exequente ser preterida no seu direito de preferência, 

sob as penas da Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 

12.153/2009 e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente 

deverá agilizar as peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, 

instruindo o ofício requisitório. Expeça-se o necessário. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002717-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - 071.547.449-95 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002717-42.2020.8.11.0015. REPRESENTANTE: PHILIPPE ZANDARIN 

VILLELA MAGALHAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Cite-se a parte executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, 

opor embargos. Não sendo opostos embargos ou solucionados, em 

função Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se 

os devidos cálculos conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e 

na sequência, digam as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, 

expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, observando-se o cálculo 

homologado, para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser 

realizado no prazo de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não 

podendo a parte exequente ser preterida no seu direito de preferência, 

sob as penas da Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 

12.153/2009 e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente 

deverá agilizar as peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, 

instruindo o ofício requisitório. Expeça-se o necessário. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003702-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT17876-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003702-11.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: JONAS EDU GRUEN 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, opor embargos. 

Não sendo opostos embargos ou solucionados, em função Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se os devidos cálculos 

conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e na sequência, digam 

as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, expeça-se ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, observando-se o cálculo homologado, 

para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado no prazo 

de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo a parte 

exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as penas da 

Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 12.153/2009 

e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente deverá agilizar 

as peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, instruindo o ofício 

requisitório. Expeça-se o necessário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002780-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002780-67.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: EDUARDO MOREIRA DE 

OLIVEIRA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, 

opor embargos. Não sendo opostos embargos ou solucionados, em 

função Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se 

os devidos cálculos conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e 

na sequência, digam as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, 

expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, observando-se o cálculo 

homologado, para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser 

realizado no prazo de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não 

podendo a parte exequente ser preterida no seu direito de preferência, 

sob as penas da Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 

12.153/2009 e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente 

deverá agilizar as peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, 

instruindo o ofício requisitório. Expeça-se o necessário. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003304-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003304-64.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ROSANGELA HASSELSTROM 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, opor embargos. 

Não sendo opostos embargos ou solucionados, em função Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se os devidos cálculos 

conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e na sequência, digam 

as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, expeça-se ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 
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público foi citado para o processo, observando-se o cálculo homologado, 

para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado no prazo 

de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo a parte 

exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as penas da 

Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 12.153/2009 

e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente deverá agilizar 

as peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, instruindo o ofício 

requisitório. Expeça-se o necessário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003434-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS OAB - MT0019011A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003434-54.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: MALLANY BRANDAO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, opor 

embargos. Não sendo opostos embargos ou solucionados, em função 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se os 

devidos cálculos conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e na 

sequência, digam as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, 

expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, observando-se o cálculo 

homologado, para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser 

realizado no prazo de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não 

podendo a parte exequente ser preterida no seu direito de preferência, 

sob as penas da Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 

12.153/2009 e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente 

deverá agilizar as peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, 

instruindo o ofício requisitório. Expeça-se o necessário. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004007-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004007-92.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: TATIELE ALBRING 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, opor embargos. 

Não sendo opostos embargos ou solucionados, em função Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se os devidos cálculos 

conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e na sequência, digam 

as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, expeça-se ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, observando-se o cálculo homologado, 

para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado no prazo 

de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo a parte 

exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as penas da 

Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 12.153/2009 

e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente deverá agilizar 

as peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, instruindo o ofício 

requisitório. Expeça-se o necessário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002780-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002780-67.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: EDUARDO MOREIRA DE 

OLIVEIRA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, 

opor embargos. Não sendo opostos embargos ou solucionados, em 

função Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se 

os devidos cálculos conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e 

na sequência, digam as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, 

expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, observando-se o cálculo 

homologado, para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser 

realizado no prazo de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não 

podendo a parte exequente ser preterida no seu direito de preferência, 

sob as penas da Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 

12.153/2009 e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente 

deverá agilizar as peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, 

instruindo o ofício requisitório. Expeça-se o necessário. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014672-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014672-07.2019.8.11.0015. INTERESSADO: ELIZANGELA BRAGA 

SOARES ALTOE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, 

opor embargos. Não sendo opostos embargos ou solucionados, em 

função Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se 

os devidos cálculos conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e 

na sequência, digam as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, 

expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, observando-se o cálculo 

homologado, para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser 

realizado no prazo de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não 

podendo a parte exequente ser preterida no seu direito de preferência, 

sob as penas da Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 

12.153/2009 e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente 

deverá agilizar as peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, 

instruindo o ofício requisitório. Expeça-se o necessário. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1003014-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003014-49.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCIO FERNANDO CARNEIRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, opor embargos. 

Não sendo opostos embargos ou solucionados, em função Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se os devidos cálculos 

conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e na sequência, digam 

as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, expeça-se ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, observando-se o cálculo homologado, 

para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado no prazo 

de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo a parte 

exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as penas da 

Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 12.153/2009 

e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente deverá agilizar 

as peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, instruindo o ofício 

requisitório. Expeça-se o necessário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004372-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA HOISSA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA HOISSA BENTO OAB - MT21965/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004372-49.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ANA MARIA HOISSA BENTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, opor embargos. 

Não sendo opostos embargos ou solucionados, em função Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se os devidos cálculos 

conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e na sequência, digam 

as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, expeça-se ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, observando-se o cálculo homologado, 

para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado no prazo 

de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo a parte 

exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as penas da 

Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 12.153/2009 

e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente deverá agilizar 

as peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, instruindo o ofício 

requisitório. Expeça-se o necessário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003775-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003775-80.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ISMAEL DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 30 dias, se lhe aprouver, opor embargos. 

Não sendo opostos embargos ou solucionados, em função Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, promova-se os devidos cálculos 

conforme determina o Provimento n.º 06/2020-CM, e na sequência, digam 

as partes em 05 dias. Se nada for reclamado, expeça-se ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, observando-se o cálculo homologado, 

para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado no prazo 

de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo a parte 

exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as penas da 

Lei. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 12.153/2009 

e demais disposições legais aplicáveis. A parte exequente deverá agilizar 

as peças a serem encaminhadas à Procuradoria Geral, instruindo o ofício 

requisitório. Expeça-se o necessário. Cite-se. Intimem-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: 1004524-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARIA ARENA COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004524-97.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP EXECUTADO: EVA MARIA ARENA COELHO Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 
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concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004534-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILTON RAFAEL SANTOS COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004534-44.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP EXECUTADO: EDNILTON RAFAEL SANTOS COSTA Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 
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prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Processo Número: 1004532-74.2020.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004532-74.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP EXECUTADO: PALOMA DA SILVA LIMA 04601354145, 

PALOMA DA SILVA LIMA Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do art. 

53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar 

em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004569-04.2020.8.11.0015
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LILIANE RANECO (EXEQUENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004569-04.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: LILIANE RANECO EXECUTADO: 

BRUNA VALERIA WALTER Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do art. 

53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar 

em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004536-14.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP EXECUTADO: JURANDIR DOMINGOS MANGINI Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 
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vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004540-51.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP EXECUTADO: JOAO DUARTE LOPES Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 
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841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004110-02.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: EDINALDO BARBOSA DE CARVALHO 84399570253 Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra 

devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, 

cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. 

A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line,com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 
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termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003347-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERENATO VICENTE PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA ODETE MARIA (EXECUTADO)

JULIANO MARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003347-98.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ERENATO VICENTE PIRAN 

EXECUTADO: JULIANO MARIA, TEREZINHA ODETE MARIA Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007338-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE WOITILAK DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007338-53.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARLENE WOITILAK DUARTE 

REQUERIDO: S. S. DA SILVA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. Parte autora instada a dar 

continuidade no feito, deixou o prazo transcorrer sem qualquer 

manifestação. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil assim 

dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;” Sendo assim, competia principalmente 

a parte autora conferir profícuo prosseguimento ao feito, porém, apesar 

de devidamente intimada, deixou escoar o prazo, mantendo-se inerte. 
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Ademais, a Lei 9.099/1995 prevê em seu art. 2º os critérios que a 

postulação perante este juizado deve obedecer, dentre os quais destaco 

a celeridade e a economia processual. O art. 51 do mesmo Diploma Legal, 

assim dispõe em seu parágrafo primeiro: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: (omissis) §1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes.”. Como insta, no âmbito dos Juizados Especiais é dispensável a 

intimação pessoal para a extinção do processo em qualquer das 

hipóteses. Nessa linha de pensamento, calha a transcrição doutrinária de 

João Roberto Parizatto, in “Manual Prático do Juizado Especial Cível”, 2018, 

pág. 173, do seguinte jaez: "Contrariamente ao art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, nos casos ali elencados, a extinção do 

processo sem resolução do mérito, em qualquer hipótese, independerá, no 

juizado especial, de prévia intimação pessoal das partes, objetivando-se 

aqui, a celeridade processual, não se permitindo, assim, sejam as partes 

intimadas para suprirem a falta ensejadora da extinção". Assim segue 

também o norte pretoriano: “RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE 

DEFERIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE 

SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INÉRCIA DO AUTOR 

INTIMADO EXPRESSAMENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE 

TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE. PRAZO DE 30 

DIAS NÃO PREVISTO NA LEI 9.099/95. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1º, DA LEI 9.099/95 QUE DISPENSA A 

INTIMAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER HIPÓTESE DE EXTINÇÃO. PETIÇÃO 

DE P. 155 PROTOCOLIZADA NO MESMO DIA, MAS EM HORÁRIO 

POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. "Contrariamente ao art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, nos casos ali elencados, a extinção do processo sem 

resolução do mérito, em qualquer hipótese, independerá, no juizado 

especial, de prévia intimação pessoal das partes, objetivando-se aqui, a 

celeridade processual, não se permitindo, assim, sejam as partes 

intimadas para suprirem a falta ensejadora da extinção" (PARIZATTO, 

João Roberto. Manual Prático do Juizado Especial Cível. São Paulo: Editora 

Parizatto, 2018, p. 173). (TJ-SC - RI: 00324676620138240023 Capital - 

Eduardo Luz 0032467-66.2013.8.24.0023, Relator: Marcelo Pizolati, Data 

de Julgamento: 28/02/2019, Primeira Turma de Recursos - Capital); 

“RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO ABANDONO DE 

CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO CREDOR – ARTIGO 51, § 1º DA LEI Nº 9.099/95. ATO 

INCOMPATÍVEL COM A CELERIDADE PROCESSUAL ATINENTE AOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ART. 2º, DA LEI Nº 9.099/95. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ DECISÃO A QUO MANTIDA. 

PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO”. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000306-02.2016.8.16.0126 - 

Palotina - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da 

Costa - J. 12.02.2020. (TJ-PR - RI: 00003060220168160126 PR 

0000306-02.2016.8.16.0126 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda 

Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 12/02/2020, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/02/2020). Sendo assim, 

considerando que o feito vem se arrastando por algum tempo, sendo 

contrário aos critérios que regem este juizado, não vislumbro alternativa 

senão extingui-lo. Isto posto, sem maiores delongas, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, c/c artigo 51, § 1º, da Lei n.º 9.099/1995. Sem custas e despesas 

processuais, nem honorários advocatícios, em virtude do exposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013355-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA SABRINA MASSOLLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013355-42.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCELO DE DEUS DA SILVA 

- ME EXECUTADO: KATIA SABRINA MASSOLLA Vistos etc. Petição 

derradeira aviada pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a 

extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência 

da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. 

É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do 

CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições 

mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo 

modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo porque a desistência em 

pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, 

disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem 

honorários advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011479-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MARIANO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011479-52.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ROCHA E GUERCI LTDA - ME 

EXECUTADO: JEFERSON MARIANO ALVES Vistos etc. Não é a praxe a 

citação por telefone. Não existe credenciamento adequado da parte 

exequente capaz de satisfazer tal providência. A citação por telefone na 

fase cognitiva pode carrear instabilidade para a relação jurídica 

processual, descabendo reiterá-la nesta fase. De todo modo, não se trata 

de citação, e sim, intimação para cumprimento da sentença. E neste caso, 

a tentativa de mera intimação ser realizada por telefone, não se mostra 

inviável. Portanto, determino que seja promovida a intimação da parte 

executada acerca do cumprimento de sentença via telefone, de forma 

excepcional, cabendo a parte exequente adotar outras providências caso 

a diligência reste infrutífera, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento feito. 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: 1012398-41.2017.8.11.0015

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:

CARLOS GUSTAVO MOLINA RAMIRES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012398-41.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: CARLOS GUSTAVO MOLINA 

RAMIRES Vistos etc. Postulou a parte exequente pela intimação do 

executado acerca da penhora realizada, via sistema BACENJUD, por meio 

de telefone, o que defiro, considerando que nos Juizados Especiais o 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 

9.099/95). Assim, intime-se a parte executada por meio de telefone, nos 

números informados na petição de Id. 20659895. Restando infrutífera, 

intime-se a parte exequente para informar novo endereço ou pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 05 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006815-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVIA SCHAVISCKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006815-41.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA OLIVIA SCHAVISCKI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo e no mesmo ato revogo a decisão anterior. Em observância ao 

disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes, devendo a parte autora 

dar prosseguimento ao feito pugnando o que entender de direito em 05 

dias, sob pena de extinção, independentemente de nova intimação, 

conforme preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011465-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HECTOR PERICLES DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011465-34.2018.8.11.0015. AUTOR(A): HECTOR PERICLES DE CASTRO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença com base no que dispõe o art. 534 do CPC. Anote-se como 

como cumprimento de sentença. Intime-se a Fazenda Pública na pessoa 

dos seus Representantes Judiciais para, querendo, apresentar 

impugnação nos próprios autos, no prazo de 30 dias, consoante com o 

disposto no art. 535, caput, do Código de Processo Civil. Caso 

apresentada, intime-se a parte impugnada para, se lhe aprouver, 

manifestar quanto a impugnação no prazo de 15 dias, e na sequência, 

façam os autos conclusos para análise. Certificada a ausência de 

impugnação ao cumprimento de sentença, promova-se o cálculo, 

conferindo-o com o apresentado pela parte exequente, nos termos do 

Provimento n. º 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com os cálculos, 

digam as partes em 05 dias, e se nada for reclamado, expeça-se ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, observando-se o cálculo elaborado, 

para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado no prazo 

de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo a parte 

exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as penas da 

Lei. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011516-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA AMELIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011516-45.2018.8.11.0015. AUTOR(A): KARINA AMELIA DE OLIVEIRA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença com base no que dispõe o art. 534 do CPC. Anote-se como 

como cumprimento de sentença. Intime-se a Fazenda Pública na pessoa 

dos seus Representantes Judiciais para, querendo, apresentar 

impugnação nos próprios autos, no prazo de 30 dias, consoante com o 

disposto no art. 535, caput, do Código de Processo Civil. Caso 

apresentada, intime-se a parte impugnada para, se lhe aprouver, 

manifestar quanto a impugnação no prazo de 15 dias, e na sequência, 

façam os autos conclusos para análise. Certificada a ausência de 

impugnação ao cumprimento de sentença, promova-se o cálculo, 

conferindo-o com o apresentado pela parte exequente, nos termos do 

Provimento n. º 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com os cálculos, 

digam as partes em 05 dias, e se nada for reclamado, expeça-se ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, observando-se o cálculo elaborado, 

para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado no prazo 

de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo a parte 

exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as penas da 

Lei. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008181-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SGARBI & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS MARTINS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008181-81.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SGARBI & CIA LTDA - ME REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

com base no que dispõe o art. 534 do CPC. Anote-se como como 

cumprimento de sentença. Intime-se a Fazenda Pública na pessoa dos 

seus Representantes Judiciais para, querendo, apresentar impugnação 

nos próprios autos, no prazo de 30 dias, consoante com o disposto no art. 

535, caput, do Código de Processo Civil. Caso apresentada, intime-se a 

parte impugnada para, se lhe aprouver, manifestar quanto a impugnação 

no prazo de 15 dias, e na sequência, façam os autos conclusos para 

análise. Certificada a ausência de impugnação ao cumprimento de 

sentença, promova-se o cálculo, conferindo-o com o apresentado pela 

parte exequente, nos termos do Provimento n. º 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020. Com os cálculos, digam as partes em 05 dias, e se 

nada for reclamado, expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo elaborado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, a ser realizado no prazo de 60 dias, contado do 

recebimento da requisição, não podendo a parte exequente ser preterida 

no seu direito de preferência, sob as penas da Lei. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005035-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005035-32.2019.8.11.0015. REQUERENTE: OTILIA ROSA DE JESUS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença com base no que dispõe o art. 534 do CPC. Anote-se como 

como cumprimento de sentença. Intime-se a Fazenda Pública na pessoa 

dos seus Representantes Judiciais para, querendo, apresentar 

impugnação nos próprios autos, no prazo de 30 dias, consoante com o 

disposto no art. 535, caput, do Código de Processo Civil. Caso 

apresentada, intime-se a parte impugnada para, se lhe aprouver, 

manifestar quanto a impugnação no prazo de 15 dias, e na sequência, 

façam os autos conclusos para análise. Certificada a ausência de 

impugnação ao cumprimento de sentença, promova-se o cálculo, 

conferindo-o com o apresentado pela parte exequente, nos termos do 

Provimento n. º 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com os cálculos, 

digam as partes em 05 dias, e se nada for reclamado, expeça-se ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, observando-se o cálculo elaborado, 

para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado no prazo 

de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo a parte 

exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as penas da 

Lei. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002251-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA 81204884153 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002251-19.2018.8.11.0015. AUTOR(A): RAIMUNDO DA SILVA 

81204884153 REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença com base no que dispõe o art. 534 do CPC. 

Anote-se como como cumprimento de sentença. Intime-se a Fazenda 

Pública na pessoa dos seus Representantes Judiciais para, querendo, 

apresentar impugnação nos próprios autos, no prazo de 30 dias, 

consoante com o disposto no art. 535, caput, do Código de Processo Civil. 

Caso apresentada, intime-se a parte impugnada para, se lhe aprouver, 

manifestar quanto a impugnação no prazo de 15 dias, e na sequência, 

façam os autos conclusos para análise. Certificada a ausência de 

impugnação ao cumprimento de sentença, promova-se o cálculo, 

conferindo-o com o apresentado pela parte exequente, nos termos do 

Provimento n. º 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com os cálculos, 

digam as partes em 05 dias, e se nada for reclamado, expeça-se ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, observando-se o cálculo elaborado, 

para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado no prazo 

de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo a parte 

exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as penas da 

Lei. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011623-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVYA HELENA DA SILVA MASCAROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS OAB - MT23397/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011623-89.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SILVYA HELENA DA SILVA 

MASCAROS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença com base no que dispõe o art. 534 

do CPC. Anote-se como como cumprimento de sentença. Intime-se a 

Fazenda Pública na pessoa dos seus Representantes Judiciais para, 

querendo, apresentar impugnação nos próprios autos, no prazo de 30 

dias, consoante com o disposto no art. 535, caput, do Código de Processo 

Civil. Caso apresentada, intime-se a parte impugnada para, se lhe 

aprouver, manifestar quanto a impugnação no prazo de 15 dias, e na 

sequência, façam os autos conclusos para análise. Certificada a ausência 

de impugnação ao cumprimento de sentença, promova-se o cálculo, 

conferindo-o com o apresentado pela parte exequente, nos termos do 

Provimento n. º 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com os cálculos, 

digam as partes em 05 dias, e se nada for reclamado, expeça-se ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, observando-se o cálculo elaborado, 

para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado no prazo 

de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo a parte 

exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as penas da 

Lei. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009122-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA INEZ LENZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009122-65.2018.8.11.0015. AUTOR(A): IRIA INEZ LENZ REU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença com base no 

que dispõe o art. 534 do CPC. Anote-se como como cumprimento de 

sentença. Intime-se a Fazenda Pública na pessoa dos seus 

Representantes Judiciais para, querendo, apresentar impugnação nos 
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próprios autos, no prazo de 30 dias, consoante com o disposto no art. 

535, caput, do Código de Processo Civil. Caso apresentada, intime-se a 

parte impugnada para, se lhe aprouver, manifestar quanto a impugnação 

no prazo de 15 dias, e na sequência, façam os autos conclusos para 

análise. Certificada a ausência de impugnação ao cumprimento de 

sentença, promova-se o cálculo, conferindo-o com o apresentado pela 

parte exequente, nos termos do Provimento n. º 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020. Com os cálculos, digam as partes em 05 dias, e se 

nada for reclamado, expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo elaborado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, a ser realizado no prazo de 60 dias, contado do 

recebimento da requisição, não podendo a parte exequente ser preterida 

no seu direito de preferência, sob as penas da Lei. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011624-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE REGINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS OAB - MT23397/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011624-74.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SILENE REGINA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença com base no que dispõe o art. 534 do CPC. 

Anote-se como como cumprimento de sentença. Intime-se a Fazenda 

Pública na pessoa dos seus Representantes Judiciais para, querendo, 

apresentar impugnação nos próprios autos, no prazo de 30 dias, 

consoante com o disposto no art. 535, caput, do Código de Processo Civil. 

Caso apresentada, intime-se a parte impugnada para, se lhe aprouver, 

manifestar quanto a impugnação no prazo de 15 dias, e na sequência, 

façam os autos conclusos para análise. Certificada a ausência de 

impugnação ao cumprimento de sentença, promova-se o cálculo, 

conferindo-o com o apresentado pela parte exequente, nos termos do 

Provimento n. º 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com os cálculos, 

digam as partes em 05 dias, e se nada for reclamado, expeça-se ofício 

Requisitório de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, observando-se o cálculo elaborado, 

para o pagamento do crédito de pequeno valor, a ser realizado no prazo 

de 60 dias, contado do recebimento da requisição, não podendo a parte 

exequente ser preterida no seu direito de preferência, sob as penas da 

Lei. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002318-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARINHO SOUZA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002318-13.2020.8.11.0015. REQUERENTE: BRUNO JIVAGO BUDNY 

REQUERIDO: ANTONIO MARINHO SOUZA NETO Vistos etc. Recebo a 

inicial com inclusos documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 

319 e 320 do CPC. Verificado que a audiência de conciliação designada 

nos autos estava prevista para o dia 17/04/2020. Assim, em razão da 

Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, do TJMT, determino a 

designação de nova data para audiência de conciliação, conforme 

critérios e pauta deste Juizado. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI CALGARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA DE SOUSA JEDLIKA OAB - MT27785/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000384-20.2020.8.11.0015. AUTOR: GRACIELI CALGARO REU: 

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

Petição de Id. 300056743 pugnando pela redesignação da audiência de 

conciliação agendada para 04/03/2020, às 10:45 horas. Acostou aos 

autos atestado médico datado em 03/03/2020, onde consta a necessidade 

de 03 dias de repouso, por motivo de doença. Tendo em vista que a parte 

requerente juntou aos autos documentos comprobatórios de sua 

argumentação e a fim de não causar prejuízo as partes, sobretudo por 

afigurar-se justo motivo para o deferimento pretendido, determino a 

designação de nova data para realização da audiência. Contudo, com 

atual cenário vivido no país devido a pandemia instaurada do Covid-19, 

aguarde-se a regularização do expediente forense para a designação 

sistemática da audiência de conciliação, conforme critérios e pauta deste 

Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as advertências legais 

em casa de falta injustificada. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012635-58.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE ROSA DOS SANTOS OLIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALEAUTO REPRESENTACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012635-58.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: ELISABETE ROSA DOS 

SANTOS OLIVA EXECUTADO: VALEAUTO REPRESENTACOES LTDA - EPP 

Vistos etc. Em atenção ao pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, tenho por bem consignar que o art. 135 do CPC/15 preceitua que o 

sócio ou a pessoa jurídica (art. 135, do CPC/15), deve ser citado para se 

manifestar quanto ao aludido incidente. Ademais, o art. 1.062 do mesmo 

diploma legal, dispõe que o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica é aplicável aos processos de competência dos 

Juizados Especiais. Com efeito, tenho como imprescindível a citação da 
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empresa executada, para manifestação oportuna no prazo legal, com fito 

de estancar eventual arguição de nulidade, a teor do procedimento 

previsto nos artigos 133 a 137, do CPC/15. Posto isso, determino: I - 

Cite-se a empresa jurídica VALEAUTO RERPRESENTAÇOES LTDA – EPP – 

CNPJ n.º 01.749.107/0001-08, na pessoa de seu sócio ou representante, 

no endereço informado na petição de Id. 28925592, para que no prazo de 

15 dias, se manifeste quanto ao pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica. II - Ultrapassado o referido prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Serve o presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002558-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002558-02.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE CARLOS MENDES 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004640-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVA DE MATOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA KORPALSKI OAB - MT24061/O (ADVOGADO(A))

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004640-06.2020.8.11.0015. REQUERENTE: VALDIVA DE MATOS 

TAVARES REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP Vistos etc. 

Recebo a inicial com inclusos documentos, vez que atendidos os 

requisitos do art. 319 e 320 do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, 

do Código de Processo Civil, dispenso a audiência de conciliação ou 

mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – 

A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, 

contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for do interesse do 

requerido. Cite-se a parte requerida para responder em até 30 dias, 

conforme enunciado retromencionado. Consigne-se que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Advirta-se expressamente a 

parte requerida de que deverá fornecer ao Juizado a documentação de 

que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da 

Lei n.º 12.153/2009. Aportada contestação, remetam-se os autos a tarefa 

específica “minutar sentença”. Serve a presente como mandado, carta 

precatória, ofício, carta de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011518-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE JESUS DA SILVA VON DENTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RJ NASCIMENTO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011518-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROSA DE JESUS DA SILVA 

VON DENTZ REQUERIDO: RJ NASCIMENTO REPRESENTACAO COMERCIAL 

LTDA - ME Vistos etc. Ação de cobrança fundada em cheque prescrito, 

analisando os autos verifico que a parte autora não aportou ao processo 

a referida cártula de cheque, sendo o cheque uma prova fundamental 

para o regular prosseguimento da ação, isso porque é imprescindível a 

comprovação da materialidade do alegado. Neste aspecto por economia e 

celeridade processual, apesar da informalidade e da simplicidade, 

postergo a análise do petitório retro e faculto a parte promovente emendar 

a inicial conforme a causa apresentada. Desse modo, determino que a 

parte autora, em 15 dias, aporte aos autos a respectiva cártula de cheque 

ou requeira o que entender de direito, sob pena de indeferimento da inicial 

a teor dos arts. 330 e 485, incisos I e IV, todos do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003661-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003661-44.2020.8.11.0015. REQUERENTE: EDILAINE DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA Vistos etc. Verificado ausência de petição inicial nos 

autos. Assim, intime-se a parte promovente para que, no prazo de 15 dias, 

regularize o feito, acostando a petição inicial, de modo a viabilizar a 

escorreita análise dos requisitos do arts. 319 e 320 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002436-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN SPERANDIO COTT (REQUERENTE)

JESSICA SPERANDIO COTT (REQUERENTE)

LEUZA MARIA PIRES COTT (REQUERENTE)

JHONNY CESAR SPERANDIO COTT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SINOP-MT 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002436-86.2020.8.11.0015. REQUERENTE: LEUZA MARIA PIRES COTT, 

JHONNY CESAR SPERANDIO COTT, JHONATAN SPERANDIO COTT, 

JESSICA SPERANDIO COTT REQUERIDO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL 

CIVEL DA COMARCA DE SINOP-MT Vistos etc. Pedido de alvará judicial 

para levantamento de valores de consórcio pagos pelo de cujus Anildo 

Sperandio Cott formulado por Leuza Maria Pires Cott, Jhonny Cesar 

Sperandio Cott, Jhonatan Sperandio Cott e Jéssica Sperandio Cott. O 

procedimento de jurisdição voluntária não admite, em sua via estreita, a 

solução de conflitos ou o debate sobre questões complexas, como o 

ressarcimento dos valores de consórcio pagos pelo de cujus. Inexiste nos 

autos documentação a comprovar anuência da administradora de 

consórcio no levantamento dos valores, de modo que pode haver 

resistência da referida empresa. Assim, a pretensão pode ser resistida, 

sendo, portanto, objeto de jurisdição contenciosa, com respeito ao devido 

processo legal, ensejando a adequação da petição inicial e regularização 

do polo passivo da lide. Isto posto, intime-se a parte autora para que, no 

prazo máximo de 15 dias, promova a regularização da ação, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009220-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009220-16.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO BATISTA RODRIGUES 

DOS SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos etc. Por imposição do Enunciado Cível 166 do FONAJE, conforme 

tem prevalecido o honorável entendimento superior da Turma Recursal 

Única, malgrado o disposto no art. 1.010, § 3º, parte final, do CPC, passo a 

fazer o Juízo prévio de admissibilidade recursal. Nesse passo, tempestivo 

e dispensado do preparo, a teor do § 1º do art. 1.007 do CPC, preenchidos 

os demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas 

em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais e quando 

estiverem rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto 

legal. O que não é o caso. Já apresentadas as contrarrazões, 

encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os 

nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008017-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALZENI PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008017-53.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ALZENI PEREIRA DE OLIVEIRA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ação declinada a este Juízo em 

respeito ao Ofício Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, que determinou a 

remessa de todas as ações inferiores a 60 salários mínimos para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade 

da matéria discutida. Em análise aos autos foi verificado a inconsistência 

do valor inicial apresentado, tendo em vista a impossibilidade de liquidação 

de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, foi a parte autora instada a 

promover a emenda da inicial retificando o valor da causa, vez que o art. 

38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995, dispõe (grifo nosso): “Art. 38. A 

sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve 

resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o 

relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por 

quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. Verificado que com a 

realização do aditamento determinado, o proveito econômico pretendido, 

ultrapassa o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

salários-mínimos, conforme disposto pelo art. 2° 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”. Nesta toada, considerando a inviabilidade de 

prosseguimento da presente demanda perante este Juízo, uma vez que o 

objeto do processo supera o teto fixado pela Lei, tratando-se de 

incompetência absoluta, devem ser restituídos os autos ao Juízo 

competente, até por conta da simplicidade, economia processual, 

informalidade e celeridade como critérios norteadores dos Juizados 

Especiais. Isto posto, DECLINO a competência em favor 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. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005821-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005821-76.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ALVES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP 

Vistos etc. Ação declinada a este Juízo em respeito ao Ofício Circular n.º 

356/2018-DAPI-CGJ, que determinou a remessa de todas as ações 

inferiores a 60 salários mínimos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública, independentemente da complexidade da matéria discutida. Em 

análise aos autos foi verificado a inconsistência do valor inicial 

apresentado, tendo em vista a impossibilidade de liquidação de sentença 

no âmbito dos Juizados Especiais, foi a parte autora instada a promover a 

emenda da inicial retificando o valor da causa, vez que o art. 38, 

parágrafo único, da Lei 9.099/1995, dispõe (grifo nosso): “Art. 38. A 

sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve 

resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o 

relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por 

quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. Verificado que com a 

realização do aditamento determinado, o proveito econômico pretendido, 

ultrapassa o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

salários-mínimos, conforme disposto pelo art. 2° 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”. Nesta toada, considerando a inviabilidade de 

prosseguimento da presente demanda perante este Juízo, uma vez que o 

objeto do processo supera o teto fixado pela Lei, tratando-se de 

incompetência absoluta, devem ser restituídos os autos ao Juízo 

competente, até por conta da simplicidade, economia processual, 

informalidade e celeridade como critérios norteadores dos Juizados 

Especiais. Isto posto, DECLINO a competência em favor da Vara 
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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. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007572-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAODETE HASSELSTROM NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007572-35.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CLAODETE HASSELSTROM 

NEVES REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ação declinada a este Juízo 

em respeito ao Ofício Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, que determinou a 

remessa de todas as ações inferiores a 60 salários mínimos para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade 

da matéria discutida. Em análise aos autos foi verificado a inconsistência 

do valor inicial apresentado, tendo em vista a impossibilidade de liquidação 

de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, a parte autora promoveu a 

emenda da inicial retificando o valor da causa, vez que o art. 38, 

parágrafo único, da Lei 9.099/1995, dispõe (grifo nosso): “Art. 38. A 

sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve 

resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o 

relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por 

quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. Verificado que com a 

realização do aditamento, o proveito econômico pretendido, ultrapassa o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

salários-mínimos, conforme disposto pelo art. 2° 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”. Nesta toada, considerando a inviabilidade de 

prosseguimento da presente demanda perante este Juízo, uma vez que o 

objeto do processo supera o teto fixado pela Lei, tratando-se de 

incompetência absoluta, devem ser restituídos os autos ao Juízo 

competente, até por conta da simplicidade, economia processual, 

informalidade e celeridade como critérios norteadores dos Juizados 

Especiais. Isto posto, DECLINO a competência em favor 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. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007571-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON LEAL DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007571-50.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ALISSON LEAL DAS NEVES 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ação declinada a este Juízo em 

respeito ao Ofício Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, que determinou a 

remessa de todas as ações inferiores a 60 salários mínimos para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade 

da matéria discutida. Em análise aos autos foi verificado a inconsistência 

do valor inicial apresentado, tendo em vista a impossibilidade de liquidação 

de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, a parte autora promoveu a 

emenda da inicial retificando o valor da causa, vez que o art. 38, 

parágrafo único, da Lei 9.099/1995, dispõe (grifo nosso): “Art. 38. A 

sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve 

resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o 

relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por 

quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. Verificado que com a 

realização do aditamento, o proveito econômico pretendido, ultrapassa o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

salários-mínimos, conforme disposto pelo art. 2° 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”. Nesta toada, considerando a inviabilidade de 

prosseguimento da presente demanda perante este Juízo, uma vez que o 

objeto do processo supera o teto fixado pela Lei, tratando-se de 

incompetência absoluta, devem ser restituídos os autos ao Juízo 

competente, até por conta da simplicidade, economia processual, 

informalidade e celeridade como critérios norteadores dos Juizados 

Especiais. Isto posto, DECLINO a competência em favor 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. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000591-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

AMERICA DE LURDES LIMA SOARES OAB - 025.322.409-89 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000591-19.2020.8.11.0015. REPRESENTANTE: AMERICA DE LURDES 

LIMA SOARES REQUERIDO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO 

INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO 

MEDICO, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 

Vistos etc. Determinado em caráter liminar pela decisão de Id. 28658292, 

que a parte promovida reestabelecesse o plano de saúde da parte 

promovente nas exatas condições e benefícios contratados, no prazo de 

10 dias, o não foi cumprido, conforme informando pela autora na petição 

de Id. 31103345. De acordo com o demonstrado pela parte promovente, 

apesar de estar realizando os pagamentos regularmente, consoante 

boleto e guia de pagamento de Id. 31103350 e 31103349, a parte 

promovida não se absteve de incluir seu nome nos órgãos de proteção de 

crédito. Assim, buscou a promovente a ampliação do objeto da tutela de 

urgência anteriormente deferida, no sentido impedir que a parte promovida 

inclua seu nome nos cadastros de inadimplentes, e caso já tenha 

realizado, que promova a exclusão. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Diante o exposto, é indubitável o perigo de 

dano no caso em apreço, precisamente em relação a negativação dos 

dados da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, caso o 

provimento seja concedido apenas em decisão final de mérito. Promana 

pessoa caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao 

crédito. Com efeito, a negativação tem como consequência primordial o 

norteamento de concessões de crédito em geral, naturalmente negados 

aos inseridos nos cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. Importa por ora a presença dos requisitos 

previstos no caput do art. 300 do CPC. Por enquanto basta a probabilidade 

de assistir razão à parte autora, o que soa ponderável, isso porque, 

conforme documentos coligidos no presente feito, ficou comprovado que a 

autora está realizando regularmente os depósitos de pagamento. Além do 

mais, a ampliação da medida incialmente deferida com o provimento a ser 

adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. 

Presentes os requisitos do art. 300, caput e seus parágrafos, do Código 
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de Processo Civil. Destarte, defiro o pleito com espeque no art. 300 do 

CPC, a fim de determinar à parte promovida que além do reestabelecimento 

do plano de saúde da parte promovente, nas exatas condições e 

benefícios contratados, também se abstenha de incluir nos órgãos de 

proteção de crédito o nome da parte promovente, e caso já o tenho feito, 

que promova a sua exclusão, no prazo máximo de 05 dias, abstendo-se 

de negativá-la novamente. Caso a parte promovida recalcitre a ordem do 

juízo, persistindo em descumpri-la, poderá ser estabelecido multa diária a 

ser arbitrada por este juízo, não se descartando o patamar sugerido pela 

parte autora. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REU)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO OAB - PB14370 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000797-33.2020.8.11.0015. AUTOR: JOSE CARLOS DE PAULA REU: 

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Vistos etc. Determinado em 

caráter liminar pela decisão de Id. 28762289 que a parte promovida 

cumprisse integralmente o contrato existente entre as partes, de modo que 

permitisse a parte promovente usufruir de todos os serviços e 

procedimentos previstos no seu plano de saúde nas exatas condições e 

benefícios contratados, o que não foi cumprido, conforme informando pela 

parte autora na petição de Id. 31020947. Após a determinação, mesmo a 

parte promovente realizando os pagamentos regularmente, consoante 

boleto e guia de pagamento aportado nos Ids. 31020951 e 31020952, ao 

tentar utilizar os serviços da parte promovida teve o pedido negado, sob a 

justificativa de que contrato do beneficiário se encontrava rescindido. 

Assim, buscou a promovente, além do cumprimento integral da 

determinação anteriormente deliberada, a ampliação do objeto da tutela de 

urgência anteriormente deferida, no sentido impedir que a parte promovida 

inclua seu nome nos cadastros de inadimplentes, e caso já realizado, que 

promova a exclusão. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em 

tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Diante o exposto, é indubitável o perigo de dano no caso em 

apreço, precisamente em relação a negativação dos dados da parte 

autora perante os órgãos de proteção ao crédito, caso o provimento seja 

concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa caloteira, 

dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com efeito, a 

negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. Importa por ora a presença dos requisitos previstos no 

caput do art. 300 do CPC. Por enquanto basta a probabilidade de assistir 

razão à parte autora, o que soa ponderável, isso porque, conforme 

documentos coligidos no presente feito, ficou comprovado que a autora 

está realizando regularmente os depósitos de pagamento. Além do mais, a 

ampliação da medida incialmente deferida com o provimento a ser 

adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. 

Presentes os requisitos do art. 300, caput e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Destarte, defiro o pleito com espeque no art. 300 do 

CPC, a fim de determinar à parte promovida cumpra integralmente o 

contrato existente entre as partes, de modo que a parte promovente 

possa usufruir de todos os serviços e procedimentos previstos no seu 

plano de saúde, nas exatas condições contratadas e ainda se abstenha 

de incluir o nome da parte promovente nos órgãos de proteção de crédito, 

e caso já o tenho feito, que promova a sua exclusão, no prazo máximo de 

05 dias, abstendo-se de negativá-la novamente, até ulterior deliberação. 

Caso a parte promovida recalcitre a ordem do juízo, persistindo em 

descumpri-la, poderá ser estabelecido multa diária a ser arbitrada por este 

juízo, não se descartando o patamar sugerido pela parte autora. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILENA GREGGIO FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000627-61.2020.8.11.0015. AUTOR: ILENA GREGGIO FERRAZ REU: 

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Vistos etc. Determinado em 

caráter liminar pela decisão de Id. 28805977 que a parte promovida 

reestabelecesse o plano de saúde da parte promovente nas exatas 

condições e benefícios contratados, no prazo de 10 dias, o não foi 

cumprido, conforme informando pela autora na petição de Id. 31020953. 

Após a determinação, mesmo a parte promovente realizando os 

pagamentos regularmente, consoante boleto e guia de pagamento 

aportado nos Ids. 31020956 e 31020957, ao tentar utilizar os serviços da 

parte promovida teve o pedido negado, sob a justificativa de que contrato 

do beneficiário se encontrava rescindido. Assim, buscou a promovente, 

além do cumprimento integral da determinação anteriormente deliberada, a 

ampliação do objeto da tutela de urgência anteriormente deferida, no 

sentido impedir que a parte promovida inclua seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, e caso já realizado, que promova a exclusão. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Diante o exposto, é 

indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente em relação 

a negativação dos dados da parte autora perante os órgãos de proteção 

ao crédito, caso o provimento seja concedido apenas em decisão final de 

mérito. Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer 

acesso ao crédito. Com efeito, a negativação tem como consequência 

primordial o norteamento de concessões de crédito em geral, naturalmente 

negados aos inseridos nos cadastros de proteção ao crédito. Isso é 

sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. Importa por ora a presença 

dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC. Por enquanto basta 

a probabilidade de assistir razão à parte autora, o que soa ponderável, 

isso porque, conforme documentos coligidos no presente feito, ficou 

comprovado que a autora está realizando regularmente os depósitos de 

pagamento. Além do mais, a ampliação da medida incialmente deferida com 

o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento. Presentes os requisitos do art. 300, caput e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Destarte, defiro o pleito com 

espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar à parte promovida que 

restabeleça o plano de saúde da parte promovente, nas exatas condições 

e benefícios contratados e ainda se abstenha de incluir o nome da parte 

promovente nos órgãos de proteção de crédito, e caso já o tenho feito, 

que promova a sua exclusão, no prazo máximo de 05 dias, abstendo-se 

de negativá-la novamente, até ulterior deliberação. Caso a parte promovida 

recalcitre a ordem do juízo, persistindo em descumpri-la, poderá ser 

estabelecido multa diária a ser arbitrada por este juízo, não se 
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descartando o patamar sugerido pela parte autora. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004709-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

ELISON LUIZ RIBEIRO DA SILVA OAB - MT28199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004709-38.2020.8.11.0015. AUTOR: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, 

com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Marco 

Antônio de Oliveira Junior em face de Oi Móvel S/A, ambos qualificados. 

Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, 

economia processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados 

Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 

9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de 

urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível 

desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a 

disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

promovente pleiteia a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. A tese é a de inexistência de relação jurídica. Trata-se de 

afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode 

exigir da parte demandante produção de prova do que para ele é 

inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 
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a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte promovida que exclua o nome da parte 

promovente nos cadastros de proteção ao crédito, onde o inseriu por 

conta desta questionada relação jurídica, no prazo de até 05 dias, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência preliminar. 

Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a 

presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004710-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

ELISON LUIZ RIBEIRO DA SILVA OAB - MT28199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004710-23.2020.8.11.0015. AUTOR: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos etc. 

Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por 

danos morais, com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, 

aviada por Marco Antônio de Oliveira Junior em face de Nextel 

Telecomunicações Ltda., ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. A tese é a de inexistência de relação 

jurídica. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à 

evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de prova do 

que para ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente 

ser contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 
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julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Noutro giro, 

verificado o ajuizamento de mais uma ação sob nº 

1004709-38.2020.8.11.0015 com identidade de causa de pedir, próxima e 

remota; e pedidos, mediato e imediato, da presente demanda. Nesse 

contexto, vale ressaltar que o art. 55 do CPC, estabelece conexão entre 

duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir, 

não exigindo identidade de partes. Assim, existe conexão entre as ações, 

sendo mister a reunião dos processos assemelhados, a fim de que sejam 

concomitantemente julgados pelo mesmo juízo, em momento processual 

adequado, para se evitar decisões contraditórias em observância do 

princípio da segurança jurídica, bem como em homenagem aos princípios 

da economia processual e probidade e boa-fé. Assim, o reconhecimento 

da conexão e consequente associação dos feitos (apensamento) é 

medida de rigor. Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com 

espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar à parte promovida que 

exclua o nome da parte promovente nos cadastros de proteção ao crédito, 

onde o inseriu por conta desta questionada relação jurídica, no prazo de 

até 05 dias, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso, com a juntada do respectivo comprovante 

até audiência preliminar. Determino a associação do processo nº 

1004709-38.2020.8.11.0015 ao presente feito, ante a patente coligação 

das demandas, de maneira que possam ser analisadas conjuntamente por 

este Juízo. Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a 

presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008921-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO(A))

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCIA SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008921-10.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: RODINEI LOPES DOS SANTOS 

EXECUTADO: MARILUCIA SILVA DE SOUZA Vistos etc. Pedido de Id. 

29303326, pugnando pela expedição de certidão de dívida da presente 

execução. Tratando-se a demanda de uma ação de execução de título 

extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente, defiro o pedido 

autoral, conforme autorizado pelo art. 828 do CPC, devendo a exequente 

comunicar a este juízo caso efetive alguma averbação, no prazo de 10 

dias, de acordo com o preconizado no § 1º do mesmo Codex. Para tanto, 

expeça-se certidão de dívida em favor da parte exequente. Calha 

assentar que a averbação pretendida deverá ser feita a cargo da parte 

interessada. Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010388-36.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELLI RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Petição da parte autora de Id. 

17212883 anuindo com o cálculo apresentado pela executada e 

postulando pela expedição da respectiva certidão de crédito. Sendo 

assim, expeça-se a competente certidão de crédito em favor da 

exequente para fins do Enunciado 51 do FONAJE. Após, nada mais sendo 

requerido, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004671-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004671-26.2020.8.11.0015. AUTOR: REGINALDO GUIMARAES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Recebo a inicial com inclusos 

documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 319 e 320 do CPC. 

Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

dispenso a audiência de conciliação ou mediação, em vista do enunciado 

n.º 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória 

ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se a parte requerida para 

responder em até 30 dias, conforme enunciado retromencionado. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 
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como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). 

Advirta-se expressamente a parte requerida de que deverá fornecer ao 

Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei n.º 12.153/2009. Aportada 

contestação, remetam-se os autos a tarefa específica “minutar sentença”. 

Serve a presente como mandado, carta precatória, ofício, carta de 

intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010580-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA PEREIRA DE BRITO (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010580-83.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIANA PEREIRA DE 

BRITO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pedido 

registrado no termo de audiência, razão pela qual determino a intimação da 

parte promovente para, no prazo de 05 dias, justificar a sua ausência na 

audiência de conciliação, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Escoado o prazo sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para a tarefa específica “minutar ausência do 

autor”. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010665-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DRESCH & FEITOZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT13239-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010665-40.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DRESCH & FEITOZA LTDA - 

ME REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Em 

atenção ao princípio do contraditório, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 10 dias, manifeste-se acerca da petição aviada no Id. 28612210, 

requerendo ao final o que entender de direito. Após, concluso para 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004661-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP317707-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004661-84.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SONIA ALVES FEITOSA 

REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para que cumpra, no prazo de 05 dias, o 

determinado na decisão de Id. 26108322, sob pena de extinção do feito, 

independentemente de nova intimação, conforme preconiza o art. 51, §1º, 

da LJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010661-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ANTONIO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010661-66.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OSMAR ANTONIO DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. De proêmio, 

promova-se a alteração dos polos, tendo em vista sua inversão na 

presente fase processual. 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 
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impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002405-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELYTON CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002405-03.2019.8.11.0015. REQUERENTE: WELYTON CORDEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. De proêmio, promova-se a 

alteração dos polos, tendo em vista sua inversão na presente fase 

processual. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a 

teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença 

inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003633-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENECI DE AQUINO PILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA OAB - GO28339 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003633-13.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ENECI DE AQUINO PILAR 

REQUERIDO: VIACAO XAVANTE LTDA Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 
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a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011849-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA BARROS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011849-31.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ERIKA BARROS MIRANDA 

REQUERIDO: OI 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, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011368-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011368-97.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDO PERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 276 de 510



tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002202-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA RODRIGUES DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002202-41.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDINEIA RODRIGUES DE 

FARIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. De proêmio, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos e 

promova-se a alteração dos polos, tendo em vista sua inversão na 

presente fase processual. O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008966-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MILENA DALMOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008966-77.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MILENA DALMOLIN 

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, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010411-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010411-67.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MATHEUS DE MORAIS 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. De proêmio, promova-se a 

alteração dos polos, tendo em vista sua inversão na presente fase 

processual. 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. 
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Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006359-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GUILHERME COSTACURTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BIANCHINI OAB - MT24656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006359-57.2019.8.11.0015. INTERESSADO: BRUNO GUILHERME 

COSTACURTA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001645-88.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA 

DE SOUSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 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 
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logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005905-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINA BRITO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005905-77.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALDINA BRITO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: OI 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, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011296-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISCA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011296-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JESSICA FRANCISCA DA 

COSTA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. De proêmio, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. 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 
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do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010827-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SALETE FRUETT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010827-35.2017.8.11.0015. REQUERENTE: REJANE SALETE FRUETT 

REQUERIDO: LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010715-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010715-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LEANDRO SILVA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos etc. De proêmio, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010810-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FRUETT VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010810-96.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DOUGLAS FRUETT VIEIRA 

REQUERIDO: LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE 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 
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de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002068-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Inviolavel Monitoramento (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT18874/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLES DIOGO BOTTON OAB - 007.172.441-99 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002068 -48 .2018 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 .  R E Q U E R E N T E :  I N V I O L A V E L 

MONITORAMENTO REQUERIDO: MATERIAL FORTE INCORPORADORA 

LTDA REPRESENTANTE: CHARLES DIOGO BOTTON Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006732-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Inviolavel Monitoramento (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT18874/O-O (ADVOGADO(A))

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS VOSNIACK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006732 -59 .2017 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 .  R E Q U E R E N T E :  I N V I O L A V E L 

MONITORAMENTO REQUERIDO: CLOVIS VOSNIACK 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 
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assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADONES DE SOUSA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000010-38.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADONES DE SOUSA RAMOS 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos etc. De proêmio, certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos 

autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença 

inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010194-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DE LARA SOUZA (REQUERENTE)

ANA RODRIGUES DE LARA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CELESTINO RIBEIRO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010194-24.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANA RODRIGUES DE LARA 

SOUZA, DAVID DE LARA SOUZA REQUERIDO: GERALDO CELESTINO 

RIBEIRO 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 – 
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XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011386-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WILLIAN SMANHOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LEITE OAB - MT24340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011386-21.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS WILLIAN 

SMANHOTO REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA. Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos 

autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença 

inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009136-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA BRUM DELLA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009136-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TANIA BRUM DELLA ROSA 
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REQUERIDO: BALI OTICAS LTDA - EPP Vistos etc. De proêmio, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009354-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENESES SAYD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ROHDE OAB - MT26349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009354-77.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL MENESES SAYD 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Processo Número: 1006923-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENILTO PINHEIRO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006923-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RENILTO PINHEIRO MIRANDA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 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, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012070-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LUCAS DA SILVA LONGO (REQUERENTE)

PAULA MACHADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDIO LEMES NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FERREIRA SILVA OAB - MG98146 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012070-26.2016.8.11.0015. REQUERENTE: PAULA MACHADO DOS 

SANTOS, JOHN LUCAS DA SILVA LONGO REQUERIDO: EURIDIO LEMES 

NETO 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 
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de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013399-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONE NOGUEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013399-90.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLEONE NOGUEIRA DUARTE 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. De proêmio, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004670-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004670-41.2020.8.11.0015. AUTOR: FLAVIO SILVA REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Recebo a inicial com inclusos documentos, 

vez que atendidos os requisitos do art. 319 e 320 do CPC. Com fulcro no 

art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, dispenso a audiência 

de conciliação ou mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: 

“Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar 

defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for 

do interesse do requerido. Cite-se a parte requerida para responder em 

até 30 dias, conforme enunciado retromencionado. Consigne-se que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Advirta-se expressamente 

a parte requerida de que deverá fornecer ao Juizado a documentação de 

que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da 

Lei n.º 12.153/2009. Aportada contestação, remetam-se os autos a tarefa 

específica “minutar sentença”. Serve a presente como mandado, carta 

precatória, ofício, 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: 1004212-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALEXANDRE DOS REIS 03878595190 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 
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1004212-24.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ALINE ALEXANDRE DOS REIS 

03878595190 EXECUTADO: MICHELE APARECIDA RODRIGUES DOS 

SANTOS Vistos etc. Pugnou o exequente pela citação via telefone da 

parte executada, o que indefiro, isso porque não consta nos autos prova 

cabal de que o número indicado pela parte exequente, é, de fato, da parte 

executada, não podendo a ligação substituir o ato formal da citação. 

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

informar endereço para citação da parte executada ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009545-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA AMORIM DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARCELINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009545-25.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: POLIANA AMORIM DOS 

SANTOS EXECUTADO: EDSON MARCELINO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Pedido da parte autora de Id. 26891891, no sentido de proceder a 

expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem, o que indefiro, uma vez que não observa a gradação legal 

prevista pelo art. 835 do CPC, bem como fere o princípio da menor 

onerosidade ao devedor, sendo que não foram tentadas formas menos 

gravosas à satisfação do crédito. Apesar de não ser absoluta a ordem 

preferencial estabelecida deve ser respeitada, a fim de se evitar o 

desserviço à efetividade exigida atualmente no processo de execução. 

Desde já, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 dias, requerendo o que de direito, observando a previsão 

legal mencionada alhures, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012499-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012499-78.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANA PAULA DA SILVA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte Autora tinha plena ciência da 

prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de 

desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intimem-se as partes, devendo a parte autora dar prosseguimento ao 

feito pugnando o que entender de direito em 05 dias, sob pena de 

extinção, independentemente de nova intimação, conforme preconiza o 

art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007034-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CORDEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007034-54.2018.8.11.0015. REQUERENTE: APARECIDA CORDEIRO DA 

CRUZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, após tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008873-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FRANCISCA DA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008873-17.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARLI FRANCISCA DA 

TRINDADE REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 
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suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, após tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PODIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

EMPRESA DE TELEFONIA OI - Sinop/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000985-94.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PODIO PRESTACAO DE 

SERVICOS LTDA REQUERIDO: OI S/A, EMPRESA DE TELEFONIA OI - 

SINOP/MT Vistos etc. De proêmio, chamo o feito à ordem para tornar sem 

efeito a sentença prolatada no Id. 28730354, eis que não condiz com o 

presente feito. Adiante, verificado se tratar de cumprimento de Sentença 

em face de OI S/A. – em recuperação judicial. É cediço que a parte 

executada, juntamente com o grupo empresarial que o integra, 

encontra-se em recuperação judicial postulada em 20/06/2016 e deferida 

em 29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Ademais, restou amplamente divulgada pelos meios de comunicação a 

HOMOLOGAÇÃO do plano de recuperação judicial aprovado pelos 

credores do grupo empresarial, nos termos da decisão publicada em 

05/02/2018. À vista disso, o plano de recuperação judicial apresenta a 

natureza de transação e, uma vez homologado, implica em novação dos 

créditos anteriores ao pedido (20/06/2016) – art. 59, caput, da Lei nº 

11.101/2005. In casu, o crédito constituído na presente executio é 

posterior ao pedido de recuperação judicial. Acórdão transitado em julgado 

na data de 21/09/2016. Sendo assim, não está sujeito aos efeitos do plano 

de recuperação aprovado em Juízo. Nesse mesmo viés, Manoel Justino 

Bezerra Filho, ao comentar o art.49 da Lei de Recuperação de Empresas e 

Falências, afirma que: “Revendo posição assumida anteriormente, este art. 

49, ao determinar que estão sujeitos à recuperação de créditos 

“existentes” na data do pedido, deve ser examinado em conjunto com o § 

3.° do art. 6.°, que prevê reserva de créditos ainda não existentes na data 

do pedido, por estarem pendentes da decisão judicial mas que passarão a 

existir quando transitar em julgado a sentença que fixar o valor devido”. 

(Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Lei 11.101/2005 – 

Comentada Artigo por Artigo, 13ª edição, Revista dos Tribunais, pág. 173). 

Destarte, cumpre consignar que o crédito constituído nos autos diz 

respeito a crédito extraconcursal, uma vez que constituído após a data do 

pedido de recuperação judicial (20/06/2016). A par disso, há orientação do 

juízo da recuperação judicial, através do Ofício nº 613/2018/OF, no 

seguinte sentido: “Os processos que tiverem por objeto créditos 

extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. 

Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação 

ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito”. (destaque 

acrescido). Sobre o tema, os arestos compilados com destaques: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM/OI. 

PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. Tendo sido constituído o fato gerador após 

20/06/2016, não fica o crédito sujeito à recuperação judicial, devendo 

prosseguir o processo até a liquidação do valor do crédito, restando 

vedada a prática de quaisquer atos de constrição pelo Juízo de origem. 

“Com o crédito liquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito”. Orientações retiradas do AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS 

CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 613/2018/OF. PROVIDO O 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”. (Agravo de Instrumento nº 

70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 30/05/2018); “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. O caso dos autos diz respeito a crédito 

extraconcursal, uma vez que a decisão em cumprimento transitou em 

julgado em 21/06/2016. Portanto, liquidado o valor do crédito, deverá o 

juízo de origem expedir ofício ao juízo da recuperação judicial 

comunicando a necessidade de seu adimplemento, o qual será pago 

através de depósito judicial pela recuperanda nos autos de origem, na 

ordem cronológica do recebimento, em conformidade com o Ofício nº 

613/2018. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de 

Instrumento nº 70078163532, Décima Oitava Câmara Cível. TJ-RS – AI: 

70078163532 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 

30/08/2018). Desta feita, faz-se necessário o prosseguimento do feito nos 

termos ao que dispõe o ofício remetido pelo Juízo da Recuperação, uma 

vez que o crédito exequendo perseguido nos presentes autos é 

classificado como extraconcursal. Nesse diapasão, decorrido o prazo de 

impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução, como 

é o caso dos autos, deverá o Juízo da recuperação judicial ser informado 

sobre a necessidade do seu pagamento Isto posto, considerando que o 

crédito é líquido e já acertado, tendo decorrido o lapso temporal para 

impugnação ao cumprimento de sentença, determino: 1) Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 dias, acoste aos autos o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, manifestando-se em 

igual prazo a parte executada; 2) Após, sem divergências, expeça-se 

ofício ao JUÍZO UNIVERSAL (7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ), 

comunicando-lhe a necessidade de pagamento do crédito extraconcursal, 

objeto dos autos. Remeta-lhe cópia da sentença/acordão, bem como da 

presente decisão e da memória de cálculo ou da decisão que estipular o 

valor devido; 3) A suspensão do feito, até que seja informada acerca da 

satisfação da dívida, ocasião em que o processo será extinto. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009917-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PORTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009917-08.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ADRIANA PORTO DOS SANTOS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a 

suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 
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suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, após tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002749-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO DE PAULA BEVILAQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002749-18.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JORGE AUGUSTO DE PAULA 

BEVILAQUA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, devendo a parte autora dar prosseguimento ao feito pugnando o 

que entender de direito em 05 dias, sob pena de extinção, 

independentemente de nova intimação, conforme preconiza o art. 51, § 1º, 

da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009914-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009914-53.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MATILDES DOS SANTOS REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte Autora tinha plena ciência da 

prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de 

desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010809-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010809-14.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SALVADOR PIRES DE OLIVEIRA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a 

suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 
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encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, devendo a parte autora dar prosseguimento ao feito pugnando o 

que entender de direito em 05 dias, sob pena de extinção, 

independentemente de nova intimação, conforme preconiza o art. 51, § 1º, 

da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012679-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA KLEGIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012679-94.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ELMA KLEGIN REU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão do feito com 

fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão da existência 

de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública 

desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, 

referido pedido não merece guarida. Isto porque, consoante entendimento 

firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se 

aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual. A 

propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO 

POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. 

INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a incidência 

do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após 

o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos 

autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] 

(AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, 

julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele 

que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem 

aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica 

dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da 

presente demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência 

da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, devendo a parte autora dar prosseguimento ao feito 

pugnando o que entender de direito em 05 dias, sob pena de extinção, 

independentemente de nova intimação, conforme preconiza o art. 51, § 1º, 

da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUATRO PATAS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLUE AR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000791-65.2016.8.11.0015. REQUERENTE: QUATRO PATAS PRODUTOS 

VETERINARIOS LTDA - ME REQUERIDO: BLUE AR COMERCIO E 

REFRIGERACAO LTDA - ME Vistos etc. Em atenção ao pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, tenho por bem consignar que 

o art. 135 do CPC/15 preceitua que o sócio ou a pessoa jurídica (art. 135, 

do CPC/15), deve ser citado para se manifestar quanto ao aludido 

incidente. Ademais, o art. 1.062 do mesmo diploma legal, dispõe que o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica é aplicável aos 

processos de competência dos Juizados Especiais. Com efeito, tenho 

como imprescindível a citação da empresa executada, para manifestação 

oportuna no prazo legal, com fito de estancar eventual arguição de 

nulidade, a teor do procedimento previsto nos artigos 133 a 137, do 

CPC/15. Posto isso, determino: I - Cite-se a empresa jurídica BLUE AR 

COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME – CNPJ n.º 20.459.572/0001-40, 

na pessoa de seu sócio ou representante, no endereço informado na 

petição de Id. 26278379, para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. II - 

Ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

tornem os autos conclusos para deliberação. Serve o presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012899-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. DA SILVA COELHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012899-92.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ARAUJO COMERCIO 

ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP REQUERIDO: W. DA SILVA 

COELHO - ME Vistos etc. Postulou a parte autora no Id. 28800524 pela 

suspensão do feito com base no que dispõe o art. 921, inciso III, do CPC. 

Contudo, cabe ressaltar a impossibilidade da aplicação deste dispositivo 

no âmbito dos Juizados Especiais, em razão dos princípios regentes neste 

Juízo, como a celeridade e a economia processual, tudo conforme dispõe 

o art. 2º da LJE. No mesmo sentido segue o norte pretoriano (grifo nosso): 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES 

OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO 

DE AÇÃO PROCESSADA NO JEC. JUNTADA DAS FATURAS QUE PODE 

SER EFETUADA APENAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA 

HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. Ausentes os requisitos do 

art. 300 do CPC, inviável o deferimento da tutela de urgência postulada 

pelo autor/agravado. Caso dos autos em que o demandante já possui 

sentença favorável em ação cominatória processada no JEC, que também 

visa ao restabelecimento dos mesmos serviços de telefonia, o que afasta 

o perigo de dano alegado. Impossibilidade de se determinar a suspensão 

da demanda que tramita nos Juizados Especial Cíveis, ante a 

independência jurisdicional deste em relação à Justiça Comum. Juntada 

das faturas que devem ser trazidas aos autos na fase de cumprimento de 

sentença, em caso de procedência da demanda”. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70077671907, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/07/2018). (TJ-RS - AI: 

70077671907 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

12/07/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 16/07/2018). Desse modo, indefiro o pedido de suspensão, 

devendo o autor prosseguir com a ação, no prazo de 05 dias, ciente que 

seu silêncio acarretará na extinção do processo, independentemente de 

nova intimação, conforme preconiza o art. 51, §1º, da LJE. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008289-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VANDERLEI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008289-81.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JOSE VANDERLEI DOS SANTOS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a 

suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, após tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012270-84.2018.8.11.0015

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:

SORRISO SUL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012270-84.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME REQUERIDO: SORRISO SUL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES 

LTDA Vistos etc. Petição da parte autora de Id. 30480488, pugnando pela 

reconsideração da sentença de Id. 29646453, que indefiro, devendo a 

mesma utilizar-se dos meios hábeis para modificação do referido decisum. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007870-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON TADEU ALTALI ORIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007870-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROBSON TADEU ALTALI 

ORIVES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, devendo a autora dar prosseguimento ao feito pugnando o que 

entender de direito em 05 dias, sob pena de extinção, independentemente 

de nova intimação, conforme preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002439-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLYNA CORREA DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002439-80.2016.8.11.0015. AUTOR(A): KAROLYNA CORREA DA LUZ 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a 

suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, devendo a parte autora dar prosseguimento ao feito pugnando o 

que entender de direito em 05 dias, sob pena de extinção, 

independentemente de nova intimação, conforme preconiza o art. 51, § 1º, 

da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010603-97.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010603-97.2017.8.11.0015. AUTOR(A): VALDIR OLIVEIRA DE LIMA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte Autora tinha plena ciência da 

prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de 

desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intimem-se as partes, devendo a parte autora dar prosseguimento ao 

feito pugnando o que entender de direito em 05 dias, sob pena de 

extinção, independentemente de nova intimação, conforme preconiza o 

art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005281-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIR DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005281-62.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NEDIR DE JESUS FERREIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP 

Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão do feito com fulcro 

no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de 

Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública desta 

Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, 

referido pedido não merece guarida. Isto porque, consoante entendimento 

firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se 

aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual. A 

propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO 

POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. 

INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a incidência 

do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após 

o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos 

autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] 

(AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, 

julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele 

que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem 

aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica 

dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da 

presente demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência 

da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012621-40.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012621-40.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ELETRONOP MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - EPP EXECUTADO: DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA 

Vistos etc. Pedido de providências perante o Cartório de Registro de 

Imóveis de Id. 30816633, que não merece prosperar, isso porque tais 

informações existentes no Cartório de Registro de Imóveis são de 

natureza pública, disponíveis a qualquer interessado, só podendo o Poder 

Judiciário, requisitar informações a órgãos oficiais, caso haja 

comprovação nos autos, da negativa de obtenção por via administrativa. 

Nesse sentido, corroborando com o entendimento seguem arestos, ora 

compilados com destaques: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS OFICIAIS DOS 

CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO 

EXECUTADO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. SERVIÇO DE NATUREZA PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO MEDIANTE SIMPLES 

REQUERIMENTO À SERVENTIA. TRANSFERÊNCIA DA INCUMBÊNCIA AO 

JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. - O exequente interessado na obtenção de 

cópia de matrículas de imóveis eventualmente pertencentes ao executado 

deve realizar o pedido mediante simples requerimento na serventia 

imobiliária, se ausente nos autos demonstrativo de que o cartório se 

recusou a atender o pleito ilegitimamente. - Inviável a transferência ao 

Poder Judiciário de diligência de localização de bens do executado para a 

satisfação do crédito exequendo, incumbência esta cabível à parte 

exequente”. (TJ-MG - AI: 10024140441676001 MG, Relator: Pedro 

Bernardes, Data de Julgamento: 03/10/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2017). “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS CARTÓRIOS 

DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS 

DO EXECUTADO - ÔNUS DO EXEQUENTE - DEMONSTRAÇÃO DA 

IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA - 

NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Incumbe 

ao credor / exequente o ônus de diligenciar no sentido da localização e 

individualização dos bens do devedor / executado. Somente após a 

comprovação da negativa de obtenção por via administrativa de 

informações acerca da existência daqueles, admite-se a intervenção do 

Poder Judiciário na esfera privada do indivíduo, requisitando-as à órgãos 

oficiais, no resguardo do interesse do Estado de cumprir com o dever de 

uma mais exata e eficiente prestação jurisdicional - Decisão mantida - 

Recurso desprovido”. (TJ-MG - AI: 10024940452287006 MG, Relator: 

Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 

08/03/0020, Data de Publicação: 18/03/2020). Adiante, pretende a parte 

exequente pesquisa on-line, decerto por meio do sistema INFOJUD, 

visando obter as últimas declarações de imposto de renda da parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 294 de 510



executada, para identificação e localização de seus bens. É cediço que 

tais diligências pela via manejada se trata de medida extrema e de caráter 

sigiloso, exigindo a devida cautela para tanto. Podendo ser realizada, 

desde que esgotadas outras alternativas para localizar patrimônio do 

devedor. E nesse aspecto, não observado terem se esgotado outros 

meios para localizar patrimônio dos devedores. Isto posto, indefiro por ora, 

os pedidos, devendo a parte exequente dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 dias, indicando bens à penhora ou pugnando o que entender 

de direito, sob pena de extinção do feito, independentemente de nova 

intimação, a teor do disposto no art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012530-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCI TOLEDO VERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012530-30.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANA LUCI TOLEDO VERA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Recebo 

a inicial com inclusos documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 

319 e 320 do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de 

Processo Civil, dispenso a audiência de conciliação ou mediação, em vista 

do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a 

audiência conciliatória ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se a 

parte requerida para responder em até 30 dias, conforme enunciado 

retromencionado. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344 do CPC). Advirta-se expressamente a parte requerida de que 

deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei n.º 12.153/2009. 

Aportada contestação, remetam-se os autos a tarefa específica “minutar 

sentença”. Serve a presente como mandado, carta precatória, ofício, 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: 1008427-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHULLIEN JHENIFFER DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

JHULLIEN JHENIFFER DA SILVA RIBEIRO 02814249266 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008427-14.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDINEI DE OLIVEIRA 

MARQUES EXECUTADO: JHULLIEN JHENIFFER DA SILVA RIBEIRO 

02814249266, JHULLIEN JHENIFFER DA SILVA RIBEIRO Vistos etc. A parte 

exequente pugnou pela citação da parte executada por meio de telefone 

no número informado na petição de Id. 28236689. O que indefiro, isso 

porque não consta nos autos prova cabal de que o número indicado pela 

parte promovente é, de fato, da parte executada, sendo incabível citação 

via telefone nesses casos, não podendo a ligação substituir o ato formal 

da citação. Dessa forma, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 05 dias, informe endereço da parte executada ou pugne o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001871-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001871-25.2020.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELA REIS REQUERIDO: 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos etc. Recebo a inicial com 

inclusos documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 319 e 320 

do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

dispenso a audiência de conciliação ou mediação, em vista do enunciado 

n.º 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória 

ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se a parte requerida para 

responder em até 30 dias, conforme enunciado retromencionado. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). 

Advirta-se expressamente a parte requerida de que deverá fornecer ao 

Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei n.º 12.153/2009. Aportada 

contestação, remetam-se os autos a tarefa específica “minutar sentença”. 

Serve a presente como mandado, carta precatória, ofício, 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: 1008619-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO BATISTA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DA SILVA FILHO 83709150191 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008619-10.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ORIVALDO BATISTA CAMPOS 

EXECUTADO: RAIMUNDO DA SILVA FILHO 83709150191 Vistos etc. A 

parte exequente pugnou pela citação da parte executada por meio de 

telefone no número informado na petição de Id. 28236689. O que indefiro, 

isso porque não consta nos autos prova cabal de que o número indicado 

pela parte promovente é, de fato, da parte executada, sendo incabível 

citação via telefone nesses casos, não podendo a ligação substituir o ato 

formal da citação. Dessa forma, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 05 dias, informe endereço da parte executada ou pugne o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003015-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LEANDRO LEITE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003015-34.2020.8.11.0015. AUTOR: PAULO LEANDRO LEITE FERREIRA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Recebo a inicial com inclusos 

documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 319 e 320 do CPC. 

Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

dispenso a audiência de conciliação ou mediação, em vista do enunciado 

n.º 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória 

ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se a parte requerida para 

responder em até 30 dias, conforme enunciado retromencionado. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). 

Advirta-se expressamente a parte requerida de que deverá fornecer ao 

Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei n.º 12.153/2009. Aportada 

contestação, remetam-se os autos a tarefa específica “minutar sentença”. 

Serve a presente como mandado, carta precatória, ofício, carta de 

intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009557-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG OAB - MT24185/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009557-39.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARCIA ANA NASCIMENTO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de pedido para início de 

cumprimento de sentença, contudo, inexiste nos autos indicação de 

valores a viabilizar o prosseguimento do feito. Assim sendo, intime-se a 

parte promovente para que, no prazo de 10 dias, providencie os cálculos 

necessários, utilizando-se dos índices e marcos corretos, eis que trata-se 

de mero cálculo aritmético, conforme já fixado pela Turma Recursal do E. 

TJMT a exemplo dos autos nº 0005632-28.2013.8.11.0015. Após 

decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se Cumpra-se. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011339-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETTE MARCILIO (REQUERENTE)

ELOAH SILVA MARCILIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011339-81.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO DONIZETTE 

MARCILIO, ELOAH SILVA MARCILIO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor 

dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento 

de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se 

transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012580-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES ARAUJO & BRITO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012580-56.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: RODRIGUES ARAUJO & BRITO LTDA 
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- ME Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, 

a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença 

inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010529-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESA APARECIDA PLENS OAB - MT23990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010529-09.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ERICA SILVA ALVES 

REQUERIDO: A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP Vistos 

etc. De proêmio, promova-se a alteração dos polos, tendo em vista sua 

inversão na presente fase processual. O cumprimento da sentença 

far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do 

CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002946-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002946-07.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RILDO APARECIDO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO 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, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006307-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DEIVE KRAUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MEGAVILLE - COLONIA DE FERIAS E RESORT 

(REQUERIDO)

CLUBE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (REQUERIDO)

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006307-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALEX DEIVE KRAUSE 

REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO, CLUBE DOS OFICIAIS DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, ASSOCIACAO MEGAVILLE - 

COLONIA DE FERIAS E RESORT Vistos etc. Sentença de Id. 27452184 que 

reconheceu a ilegitimidade passiva da parte Sindicato dos Servidores 

Públicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, desse modo, 

determino que seja ela removida do polo passivo da ação, passando a 

constar somente Clube dos Oficiais de Justiça do Estado do Paraná e 

Associação Megaville – Colônia de Férias e Resort, como promovidos. 

Adiante, a parte promovente no Id. 27791650 aportou inúmeros endereços 

para tentativas de citação do promovido Clube dos Oficias de Justiça do 

Paraná. De antemão, cabe a este Juízo esclarecer que por traz de todas 

as diligencias realizadas pelo Judiciário, são empregados inúmeros 

recursos financeiros, principalmente no âmbito dos Juizados Especiais, em 

vista da isenção do pagamento de custas processuais em sede de 1º 

grau. Destaco ainda que a citação na forma pretendida fere diretamente 

os princípios regentes deste Juízo. Sobretudo o princípio da economia 

processual, que busca a redução de custas e despesas processuais, o 

da celeridade, que estabelece uma redução visível no tempo de tramitação 

processual, sendo que o tempo gasto em diligências tão extensas como 

esta acarretaria na morosidade do trâmite e o princípio da simplicidade, 

que procura simplificar no que for possível os atos processuais, o que 

exige uma postura colaborativa entre todos os sujeitos participantes do 

processo, como também dispõe o art. 6º do CPC. Portanto, ante todo o 

exposto, determino que a parte promovente, esclareça no prazo de 05 

dias, em qual dos endereços informados pretende que seja tentada a 

referida citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006156-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES LOURDES DIDONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SALLES MICHELETTI OAB - MT22000/O (ADVOGADO(A))

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PEDRO DE LIMA - ME (EXECUTADO)

ROGERIO PEDRO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006156-95.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: MARINES LOURDES DIDONE 

EXECUTADO: ROGERIO PEDRO DE LIMA, ROGERIO PEDRO DE LIMA - ME 
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Vistos etc. Pedido de citação editalícia formulado pela parte exequente por 

meio do petitório de Id. 28081818. De proêmio, calha frisar que o pedido 

autoral é medida por demais precoce, mesmo porque não foram esgotados 

todos os meios de localizar a parte executada, sequer foi postulado 

qualquer providência ao Poder Judiciário por meio de seus sistemas 

informatizados, ou outras, no sentido de localizar o paradeiro do 

executado. Para, aí sim, sendo infrutíferas as diligências, intentar a 

pretendida citação. Noutro giro, a parte executada ainda não se encontra 

em lugar incerto e não sabido, como pressuposto para a integração ficta 

da lide. O que desautoriza o deferimento do pedido pretendido, vez que 

ausentes qualquer das hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. Nesse 

sentido, são as lições de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “O juiz só 

deferirá a citação por edital quando o réu tenha sido procurado, sem êxito, 

em todos os endereços constantes dos autos, e quando houverem sido 

esgotadas as possibilidades de localizá-lo. Ela há de ser sempre 

excepcional e, antes de deferi-la, o juiz deve avaliar se não há alguma 

maneira de conseguir que a citação seja feita por carta ou por oficial de 

justiça”. (Direito Processual Civil, 3.º edição, E. Saraiva, p. 323). 

Corroborando com o entendimento seguem arestos ora compilados com 

destaques: “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. CITAÇÃO 

POR EDITAL. Para que seja possível a citação por edital, imprescindível o 

esgotamento de todas as diligências possíveis para que a parte ré seja 

encontrada. Hipótese em que o exaurimento na localização dos réus não 

se consubstanciou, fato que configura a nulidade da citação por edital, 

que se constitui em medida extrema”. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, 

PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME. (TJRS - AC: 

70076135102, Vigésima Câmara Cível, Relatora: Walda Maria Melo Pierro, 

Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE em 02/04/2018); “EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. São requisitos da citação por edital a afirmação e a prova 

que o réu encontra-se nas situações encartadas nos incisos I e II, do art. 

231, do CPC/73, a afixação do edital na sede do juízo, certificada pelo 

escrivão, além da publicação no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma 

vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local. Ausentes 

tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia”. (TJMT - APL: 

00015687920138110045 422/2017, Quinta Câmara Cível, Relator: Des. 

Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

em 22/03/2017); “MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO PROVIDO. A 

citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o réu está nas 

situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC. Ausentes 

tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de 

esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível 

endereço da ré”. (TJMT - APL: 00020272320098110045, Quinta Câmara 

Cível, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 

22/03/2017, Publicado no DJE em 29/03/2017); Portanto, indefiro o pedido 

de citação por edital. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento. 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: 8011313-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA PACHECO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTO AMARAL DO CARMO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011313-32.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SOUZA PACHECO & CIA LTDA 

- ME EXECUTADO: ADALTO AMARAL DO CARMO - ME Vistos etc. 

Postulou a parte autora no Id. 23728740 pela suspensão do feito com base 

no que dispõe o art. 921, inciso III, do CPC, o que de pronto foi atendido 

pelo despacho de Id. 26428450 em regime de exceção. No entanto, cabe 

ressaltar a impossibilidade da aplicação deste dispositivo no âmbito dos 

Juizados Especiais, tendo em vista os princípios regentes deste Juízo 

como a celeridade e a economia processual, a teor do art. 2º da LJE. No 

mesmo sentido segue o norte pretoriano (grifo nosso): “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESTABELECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE AÇÃO 

PROCESSADA NO JEC. JUNTADA DAS FATURAS QUE PODE SER 

EFETUADA APENAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA 

HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. Ausentes os requisitos do 

art. 300 do CPC, inviável o deferimento da tutela de urgência postulada 

pelo autor/agravado. Caso dos autos em que o demandante já possui 

sentença favorável em ação cominatória processada no JEC, que também 

visa ao restabelecimento dos mesmos serviços de telefonia, o que afasta 

o perigo de dano alegado. Impossibilidade de se determinar a suspensão 

da demanda que tramita nos Juizados Especial Cíveis, ante a 

independência jurisdicional deste em relação à Justiça Comum. Juntada 

das faturas que devem ser trazidas aos autos na fase de cumprimento de 

sentença, em caso de procedência da demanda”. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70077671907, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/07/2018). (TJ-RS - AI: 

70077671907 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

12/07/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 16/07/2018). Desse modo, revogo o despacho que 

determinou a suspensão do presente feito, devendo o autor prosseguir 

com a ação, no prazo de 05 dias, ciente que seu silêncio acarretará na 

extinção do processo, independentemente de nova intimação, conforme 

preconiza o art. 51, §1º, da LJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001269-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE CRISTINA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO RODRIGUES OLERIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001269-05.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSELAINE CRISTINA LOPES 

EXECUTADO: TIAGO RODRIGUES OLERIANO Vistos etc. Pedido de citação 

editalícia formulado pela parte exequente por meio do petitório de Id. 

27813150. De proêmio, calha frisar que o pedido autoral é medida por 

demais precoce, mesmo porque não foram esgotados todos os meios de 

localizar a parte executada, sequer foi postulado qualquer providência ao 

Poder Judiciário por meio de seus sistemas informatizados, ou outras, no 

sentido de localizar o paradeiro do executado. Para, aí sim, sendo 

infrutíferas as diligências, intentar a pretendida citação. Noutro giro, a 

parte executada ainda não se encontra em lugar incerto e não sabido, 

como pressuposto para a integração ficta da lide. O que desautoriza o 

deferimento do pedido pretendido, vez que ausentes qualquer das 

hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. Nesse sentido, são as lições de 

Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “O juiz só deferirá a citação por edital 

quando o réu tenha sido procurado, sem êxito, em todos os endereços 

constantes dos autos, e quando houverem sido esgotadas as 

possibilidades de localizá-lo. Ela há de ser sempre excepcional e, antes de 

deferi-la, o juiz deve avaliar se não há alguma maneira de conseguir que a 

citação seja feita por carta ou por oficial de justiça”. (Direito Processual 

Civil, 3.º edição, E. Saraiva, p. 323). Corroborando com o entendimento 

seguem arestos ora compilados com destaques: “APELAÇÃO CÍVEL. 

USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. CITAÇÃO POR EDITAL. Para que seja 

possível a citação por edital, imprescindível o esgotamento de todas as 

diligências possíveis para que a parte ré seja encontrada. Hipótese em 

que o exaurimento na localização dos réus não se consubstanciou, fato 

que configura a nulidade da citação por edital, que se constitui em medida 

extrema”. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA DESCONSTITUIR A 

SENTENÇA. UNÂNIME. (TJRS - AC: 70076135102, Vigésima Câmara Cível, 

Relatora: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/03/2018, Publicado no 

DJE em 02/04/2018); “EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL 
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– NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos da citação por edital a 

afirmação e a prova que o réu encontra-se nas situações encartadas nos 

incisos I e II, do art. 231, do CPC/73, a afixação do edital na sede do juízo, 

certificada pelo escrivão, além da publicação no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal 

local. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia”. 

(TJMT - APL: 00015687920138110045 422/2017, Quinta Câmara Cível, 

Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 15/03/2017, 

Publicado no DJE em 22/03/2017); “MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – 

NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO 

PROVIDO. A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o réu 

está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC. 

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada 

antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do 

possível endereço da ré”. (TJMT - APL: 00020272320098110045, Quinta 

Câmara Cível, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 

22/03/2017, Publicado no DJE em 29/03/2017); Portanto, indefiro o pedido 

de citação por edital. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento. 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: 1000933-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE CRISTINA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000933-98.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSELAINE CRISTINA LOPES 

EXECUTADO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA Vistos etc. Pedido de 

citação editalícia formulado pela parte exequente por meio do petitório de 

Id. 27815129. De proêmio, calha frisar que o pedido autoral é medida por 

demais precoce, mesmo porque não foram esgotados todos os meios de 

localizar a parte executada, sequer foi postulado qualquer providência ao 

Poder Judiciário por meio de seus sistemas informatizados, ou outras, no 

sentido de localizar o paradeiro do executado. Para, aí sim, sendo 

infrutíferas as diligências, intentar a pretendida citação. Noutro giro, a 

parte executada ainda não se encontra em lugar incerto e não sabido, 

como pressuposto para a integração ficta da lide. O que desautoriza o 

deferimento do pedido pretendido, vez que ausentes qualquer das 

hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. Nesse sentido, são as lições de 

Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “O juiz só deferirá a citação por edital 

quando o réu tenha sido procurado, sem êxito, em todos os endereços 

constantes dos autos, e quando houverem sido esgotadas as 

possibilidades de localizá-lo. Ela há de ser sempre excepcional e, antes de 

deferi-la, o juiz deve avaliar se não há alguma maneira de conseguir que a 

citação seja feita por carta ou por oficial de justiça”. (Direito Processual 

Civil, 3.º edição, E. Saraiva, p. 323). Corroborando com o entendimento 

seguem arestos ora compilados com destaques: “APELAÇÃO CÍVEL. 

USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. CITAÇÃO POR EDITAL. Para que seja 

possível a citação por edital, imprescindível o esgotamento de todas as 

diligências possíveis para que a parte ré seja encontrada. Hipótese em 

que o exaurimento na localização dos réus não se consubstanciou, fato 

que configura a nulidade da citação por edital, que se constitui em medida 

extrema”. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA DESCONSTITUIR A 

SENTENÇA. UNÂNIME. (TJRS - AC: 70076135102, Vigésima Câmara Cível, 

Relatora: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/03/2018, Publicado no 

DJE em 02/04/2018); “EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL 

– NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos da citação por edital a 

afirmação e a prova que o réu encontra-se nas situações encartadas nos 

incisos I e II, do art. 231, do CPC/73, a afixação do edital na sede do juízo, 

certificada pelo escrivão, além da publicação no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal 

local. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia”. 

(TJMT - APL: 00015687920138110045 422/2017, Quinta Câmara Cível, 

Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 15/03/2017, 

Publicado no DJE em 22/03/2017); “MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – 

NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO 

PROVIDO. A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o réu 

está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC. 

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada 

antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do 

possível endereço da ré”. (TJMT - APL: 00020272320098110045, Quinta 

Câmara Cível, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 

22/03/2017, Publicado no DJE em 29/03/2017); Portanto, indefiro o pedido 

de citação por edital. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001062-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON ROGERIO 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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001062-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PETERSON ROGERIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo e no mesmo ato revogo a decisão anterior. Em observância ao 

disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito pugnando o que entender de direito em 05 dias, 

sob pena de extinção, independentemente de nova intimação, conforme 

preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009547-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA PICCINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009547-92.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ANDREIA CRISTINA PICCINI REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte Autora tinha plena ciência da 

prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de 

desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo e no mesmo ato revogo a decisão anterior. Em 

observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para 

dar prosseguimento ao feito pugnando o que entender de direito em 05 

dias, sob pena de extinção, independentemente de nova intimação, 

conforme preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004250-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO M. SILVA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. KONECHEFF & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT9511-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004250-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SILVANIO M. SILVA 

COMERCIO - ME REQUERIDO: A. KONECHEFF & CIA LTDA - EPP Vistos etc. 

A parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custa e despesas do processo. Na linha do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, 

ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento de plano do 

pedido, convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A 

propósito: "JUIZADO ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 

DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua 

hipossuficiência econômica, para arcar com os custos do processo, ou 

recolher o preparo, que também compreende as custas processuais (ID 

4957771), a parte recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A 

sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada 

no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do 

pagamento das custas processuais e preparo, no prazo de 48 horas da 

interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob 

pena de deserção. Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, 

parágrafo único, da Lei 9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º 

do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os 

pressupostos de admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento 

de sua deserção. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá 

de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 

07164598920188070016 DF 0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.); "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); 

“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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000834-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000834-94.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDNALDO COLLI REQUERIDO: 

INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. Vistos 

etc. A parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custa e despesas do processo. Na linha do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, 

ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento de plano do 

pedido, convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A 

propósito: "JUIZADO ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 

DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua 

hipossuficiência econômica, para arcar com os custos do processo, ou 

recolher o preparo, que também compreende as custas processuais (ID 

4957771), a parte recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A 
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sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada 

no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do 

pagamento das custas processuais e preparo, no prazo de 48 horas da 

interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob 

pena de deserção. Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, 

parágrafo único, da Lei 9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º 

do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os 

pressupostos de admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento 

de sua deserção. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá 

de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 

07164598920188070016 DF 0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.); "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); 

“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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS NORTAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA SAO JOSE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000594-08.2019.8.11.0015. REQUERENTE: POSTO DE MOLAS NORTAO 

LTDA - ME REQUERIDO: MADEIREIRA SAO JOSE EIRELI - EPP Vistos etc. 

Prossiga o autor com o feito, no prazo de 05 dias, ciente que seu silêncio 

acarretará na extinção do processo, independentemente de nova 

intimação, conforme preconiza o art. 51, §1º, da LJE. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010316-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NIVALDO VIANA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO MACIEL DE VARGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010316-66.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE NIVALDO VIANA - ME 

REQUERIDO: ADAO MACIEL DE VARGAS Vistos etc. Prossiga o autor com 

o feito, no prazo de 05 dias, ciente que seu silêncio acarretará na extinção 

do processo, independentemente de nova intimação, conforme preconiza 

o art. 51, §1º, da LJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008031-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA DOS SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008031-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DELMA DOS SANTOS 

FRANCA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo e no mesmo ato revogo a decisão anterior. Em observância ao 

disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito pugnando o que entender de direito em 05 dias, 

sob pena de extinção, independentemente de nova intimação, conforme 

preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002717-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HARRI APPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU TEICHEIRA TURRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002717-81.2016.8.11.0015. REQUERENTE: HARRI APPEL REQUERIDO: 

ALCEU TEICHEIRA TURRA Vistos etc. Postulou a parte autora pela 

desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado, afirmou 

que ele integra o quadro societário da empresa inscrita no CNPJ 

informado, contudo, não aportou ao processo extrato do comprovante de 

inscrição e situação cadastral da referida empresa. Desse modo, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 05 dias, aportar ao processo o referido 

documento, comprovando assim a veracidade de suas alegações, sob 

pena de indeferimento do pedido e arquivamento do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012841-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS NORTAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTINO DEUNGARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012841-04.2016.8.11.0015. REQUERENTE: POSTO DE MOLAS NORTAO 

LTDA - ME REQUERIDO: VALENTINO DEUNGARO Vistos etc. Prossiga o 

autor com o feito, no prazo de 05 dias, ciente que seu silêncio acarretará 

na extinção do processo, independentemente de nova intimação, 

conforme preconiza o art. 51, §1º, da LJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009759-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SOARES GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009759-79.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALINE SOARES GALVAO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte recorrente pugna pela 

concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes que não têm condições de pagar as custa e despesas do 

processo. Na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a 

assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento de plano do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO 

ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua 

hipossuficiência econômica, para arcar com os custos do processo, ou 

recolher o preparo, que também compreende as custas processuais (ID 

4957771), a parte recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A 

sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada 

no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do 

pagamento das custas processuais e preparo, no prazo de 48 horas da 

interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob 

pena de deserção. Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, 

parágrafo único, da Lei 9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º 

do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os 

pressupostos de admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento 

de sua deserção. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá 

de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 

07164598920188070016 DF 0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.); "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); 

“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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008255-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PASSARO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME (REQUERIDO)

VITOR ELISIO POLTRONIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008255-38.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PASSARO TRANSPORTES 

LTDA - ME REQUERIDO: ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME, VITOR ELISIO 

POLTRONIERI Vistos etc. Termo de audiência de Id. 29073394 totalmente 

confuso. De todo modo, verificado que novamente restou infrutífera a 

tentativa de citação da promovida Anzil Transportes Ltda. – ME., conforme 

correspondência devolvida de Id. 28354331. Sendo assim, intime-se o 

promovente para, no prazo de 05 dias, informar novo endereço para a 

citação ou pugnar o que entender de direito. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010679-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010679-87.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO DA SILVA SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte recorrente pugna pela 

concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes que não têm condições de pagar as custa e despesas do 

processo. Na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a 

assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento de plano do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO 

ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua 

hipossuficiência econômica, para arcar com os custos do processo, ou 

recolher o preparo, que também compreende as custas processuais (ID 

4957771), a parte recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A 

sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada 

no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do 

pagamento das custas processuais e preparo, no prazo de 48 horas da 

interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob 

pena de deserção. Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, 

parágrafo único, da Lei 9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º 

do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os 

pressupostos de admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento 

de sua deserção. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá 

de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 

07164598920188070016 DF 0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.); "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); 

“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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009870-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR BOTAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009870-63.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADEMAR BOTAO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Com 

fundamento no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 80 do 

FONAJE, julgo deserto o recurso inominado interposto no Núm. 25966256, 

tendo em vista que a parte recorrente deixou de efetuar o necessário 

preparo no ato de interposição do recurso ou comprovar sua 

hipossuficiência, em que pese intimada na forma dos arts. 98, caput, e 99, 

§ 2º, do CPC, a teor do decisum de Núm. 26664133. Por derradeiro, 

verificado que as partes pretendem a homologação de acordo 

extrajudicial, a teor do petitório agregado no Núm. 30095465. Todavia, não 

consta nos autos o aludido acordo. Dessa forma, intimem-se as partes 

para que, no prazo máximo de 05 dias, tragam aos autos o acordo para 

apreciação e eventual homologação por este Juízo, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea b, sob pena de extinção e arquivamento do feito no 

estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007565-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LUZIA GRANJA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007565-43.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ELIANE LUZIA GRANJA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Manifestação tardia de emenda ao valor 

da causa tendo em vista que o feito já se encontra sentenciado. Desse 

modo, se for do interesse da parte promovente a modificação do referido 

decisum, deve a mesma utilizar-se de meios hábeis para tal feita. 

Transitada em julgado a sentença proferida no processo, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações devidas. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008161-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008161-61.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ALINE DA SILVA PALMA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Em atenção ao princípio do 
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contraditório, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 dias, se 

manifeste acerca da petição de Id. 26431993, requerendo o que entender 

de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004731-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE LIMA BERNARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE LAURIA MOREIRA (REQUERIDO)

PABLO FERNANDES PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBERSON DE OLIVEIRA VIEIRA OAB - MG70493-O (ADVOGADO(A))

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004731-04.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANDERSON DE LIMA 

BERNARDI REQUERIDO: PABLO FERNANDES PINTO, ELAINE LAURIA 

MOREIRA Vistos etc. Advogado devidamente cadastrado. Deste modo, 

visando evitar futuras nulidades processuais, intime-se o nobre advogado 

do requerido Pablo Fernandes Pinto acerca sentença proferida no Id. 

21039850 e no mesmo ato para apresentar suas contrarrazões ao 

recurso inominado interposto no Id. 25938976, no prazo de 10 dias. Tendo 

em vista que já realizada a análise recursal, decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com nossos cumprimentos. Intimem-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: 8011531-94.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI VILMAR TECH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALLABRIDA GOMES & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011531-94.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: OSNI VILMAR TECH 

EXECUTADO: DALLABRIDA GOMES & CIA LTDA - EPP Vistos etc. Em 

atenção ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tenho 

por bem consignar que o art. 135 do CPC/15 preceitua que o sócio ou a 

pessoa jurídica (art. 135, do CPC/15), deve ser citado para se manifestar 

quanto ao aludido incidente. Ademais, o art. 1.062 do mesmo diploma legal, 

dispõe que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

aplicável aos processos de competência dos Juizados Especiais. Com 

efeito, tenho como imprescindível a citação da empresa executada, para 

manifestação oportuna no prazo legal, com fito de estancar eventual 

arguição de nulidade, a teor do procedimento previsto nos artigos 133 a 

137, do CPC/15. Posto isso, determino: I - Cite-se a empresa jurídica 

DALLABRIDA GOMES & CIA LTDA.-ME – CNPJ n.º 00.555.968/0001-84, na 

pessoa de seus sócios ou representantes, para que no prazo de 15 dias, 

se manifeste quanto ao pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica. II - Ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para deliberação. Serve o 

presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. 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: 1002944-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ARVANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ZUANAZZI OAB - MT21497/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA RIBEIRO DUTRA (EXECUTADO)

EDSON DA SILVA BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002944-66.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: MOACIR ARVANI EXECUTADO: 

MARILIA RIBEIRO DUTRA, EDSON DA SILVA BARROS Vistos etc. Pedido 

de arresto no rosto dos autos de Id. 24743639, onde o exequente alega 

que a parte executada possui valores a serem recebidos decorrentes de 

sentença proferida nos autos de n.º 11490-06.2014.811.0015, em trâmite 

na 3ª Vara Cível desta Comarca. Pugnou o arresto como medida cautelar 

para a garantia da presente execução com base no que preconiza os 

arts. 300, 301, 830 e 860, todos do CPC. Em consulta ao processo 

mencionado, é possível conferir a veracidade do alegado pelo exequente, 

existindo naqueles autos sentença favorável à parte, ora executada, no 

montante de R$ 21.239,28. O art. 830 do CPC traz a possibilidade de 

arresto de bens da parte executada como forma de garantir a execução, 

quando o executado não é encontrado. In verbis: “Art. 830. Se o oficial de 

justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução”. O que é o caso dos presentes autos, o 

exequente vem enfrentando dificuldades para localizar a parte executada, 

tendo realizado reiteradas tentativas de citar a executada, todas 

infrutíferas, como o retorno negativo da carta de citação via A.R. de Id. 

18805886, a citação via mandado também negativa e as tentativas de 

contato telefônico, sem resposta, conforme certificado no Id. 21014542. 

Assim, tratando-se de uma excepcionalidade suficientemente configurada, 

existe a possibilidade de sua efetivação, pois o processo pela 

instrumentalidade das formas, não tem um fim em si mesmo. Na conjuntura, 

factível o pedido cautelar antes mesmo da triangularização processual, 

isso porque autorizada pelo art. 830 do CPC, visando a efetividade da 

jurisdição em tempo razoável, valorizada a probidade e a boa-fé 

processual, tendo as partes o dever de cooperação e a paridade de 

tratamento, garantido o contraditório, ainda que mitigado neste caso, e a 

ampla defesa. Dicção dos arts. 4º a 7º do mesmo Estatuto Adjetivo. Nesse 

sentido, o escólio dos insignes Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de 

Direito Processual Civil,” Vol. 1, Ed. Rio de Janeiro: Forense. 2015. p. 56, 

do seguinte teor: [...] a medida cautelar de garantia da futura execução por 

quantia certa. Consiste na apreensão judicial de bens indeterminados do 

patrimônio do devedor. Assegura a viabilidade da futura penhora (ou 

arrecadação, se se tratar de insolvência), na qual virá a converter-se ao 

tempo da efetiva execução. É figura cautelar típica, com as nítidas marcas 

da prevenção e da provisoriedade, posta a serviço da eliminação do 

perigo de dano jurídico capaz de pôr em risco a possibilidade de êxito da 

execução por quantia certa”. No mesmo norte, seguem arestos, ora 

compilados com destaques: “ARRESTO. NÃO ENCONTRADA A PARTE 

DEVEDORA NO ENDEREÇO QUE FORNECEU NO CONTRATO PARA SER 

CITADA PARA A EXECUÇÃO CABE O ARRESTO DO VALOR DA DÍVIDA 

EM EXECUÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 830 DO CPC. DESNECESSIDADE 

DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EM BUSCA DE SEU PARADEIRO. Eventual 

oferecimento de defesa que pode se dar posteriormente. Decisão 

reformada. Agravo de instrumento provido para admitir desde logo o 

arresto on line nas contas e aplicações do devedor até o limite da dívida”. 

(TJSP; AI 2273014-38.2019.8.26.0000; Ac. 13392924; Guarulhos; Décima 

Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mendes Pereira; Julg. 

10/03/2020; DJESP 01/04/2020; Pág. 2165); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ARRESTO NO ROSTO DOS 

AUTOS PREVIAMENTE À CITAÇÃO DO DEVEDOR. Afigura-se viável o 

arresto, no rosto dos autos, de créditos a que teriam os agravados direito 

a receber, antes de realizada a angularização processual, caso haja 

dificuldade em sua localização, à luz do que dispõe o art. 830 do Novo 

Código de Processo Civil. Agravo de instrumento parcialmente provido”. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076998780, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 14/06/2018). (TJ-RS - AI: 70076998780 RS, Relator: Umberto Guaspari 

Sudbrack, Data de Julgamento: 14/06/2018, Décima Segunda Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2018). Assim, de 

modo a resguardar os direitos do exequente, é assegurado a ele à 

execução forçada do título executivo, posto que o devedor deve 
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responder com todos os seus bens presentes e futuros para o 

cumprimento de suas obrigações, de maneira eficiente e menos gravosa 

possível ao executado, observando as disposições legais preceituadas 

nos arts. 778, 789 e 805 do CPC. Adiante, sobre o pleito de intimação na 

pessoa do advogado da parte executada, instituído naqueles autos sob 

n.º 11490-06.2014.811.0015, por se tratar de citação e não intimação, 

como mencionado pela exequente, não é possível ser concretizada dessa 

forma, posto que a citação possui caráter personalíssimo e deve ser 

realizado na pessoa do devedor. Isto posto, defiro o pedido de arresto de 

modo a determinar que seja arrestado no rosto dos autos n.º 

11490-06.2014.811.0015, em trâmite na 3ª Vara Cível desta Comarca, o 

valor do débito da presente execução, totalizando o montante de R$ 

25.179,73, e por conseguinte, indefiro o pleito de citação/intimação. Desse 

modo, promova a parte exequente, no prazo de 05 dias, as providências 

necessárias para a citação da parte executada, ou pugne o que entender 

de direito. Oficie-se a 3ª Vara Cível desta Comarca, encaminhando cópia 

desta decisão. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011429-09.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA ZELLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCTER LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011429-09.2014.8.11.0015. REQUERENTE: ROSANE MARIA ZELLMANN 

REQUERIDO: LOCTER LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Vistos etc. 

Postulou a parte autora no Id. 28299724 pela suspensão do feito por 01 

ano com base no que dispõe o art. 921, inciso III, do CPC. Contudo, cabe 

ressaltar a impossibilidade da aplicação deste dispositivo no âmbito dos 

Juizados Especiais, tendo em vista os princípios regentes deste Juízo 

como a celeridade e a economia processual, a teor do art. 2º da LJE. No 

mesmo sentido segue o norte pretoriano (grifo nosso): “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESTABELECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE AÇÃO 

PROCESSADA NO JEC. JUNTADA DAS FATURAS QUE PODE SER 

EFETUADA APENAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA 

HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. Ausentes os requisitos do 

art. 300 do CPC, inviável o deferimento da tutela de urgência postulada 

pelo autor/agravado. Caso dos autos em que o demandante já possui 

sentença favorável em ação cominatória processada no JEC, que também 

visa ao restabelecimento dos mesmos serviços de telefonia, o que afasta 

o perigo de dano alegado. Impossibilidade de se determinar a suspensão 

da demanda que tramita nos Juizados Especial Cíveis, ante a 

independência jurisdicional deste em relação à Justiça Comum. Juntada 

das faturas que devem ser trazidas aos autos na fase de cumprimento de 

sentença, em caso de procedência da demanda”. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70077671907, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/07/2018). (TJ-RS - AI: 

70077671907 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

12/07/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 16/07/2018). Desse modo, indefiro o pedido de suspensão, 

devendo o autor prosseguir com a ação, no prazo de 05 dias, ciente que 

seu silêncio acarretará na extinção do processo, nos termos do art. 53, § 

4º, da LJE, independentemente de nova intimação. 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: 1011755-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROBERTO MEDINA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALLTON LUIZ COSTA VENTUROZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011755-83.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: LUCAS ROBERTO MEDINA 

DIAS EXECUTADO: DALLTON LUIZ COSTA VENTUROZO Vistos etc. 

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 dias, se manifeste 

nos autos acerca da petição de Id. 24258871, pugnando o que entender 

de direito Após, concluso para ulteriores deliberações. 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: 1011280-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIEL STROPA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011280-30.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSE ALVES DA SILVA 

EXECUTADO: ADRIEL STROPA MARTINS Vistos etc. Pedido de citação 

editalícia formulado pela parte exequente por meio do petitório de Id. 

29182116. De proêmio, calha frisar que o pedido autoral é medida por 

demais precoce, mesmo porque não foram esgotados todos os meios de 

localizar a parte executada, sequer foi postulado qualquer providência ao 

Poder Judiciário por meio de seus sistemas informatizados, ou outras, no 

sentido de localizar o paradeiro do executado. Para, aí sim, sendo 

infrutíferas as diligências, intentar a pretendida citação. Noutro giro, a 

parte executada ainda não se encontra em lugar incerto e não sabido, 

como pressuposto para a integração ficta da lide. O que desautoriza o 

deferimento do pedido pretendido, vez que ausentes qualquer das 

hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. Nesse sentido, são as lições de 

Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “O juiz só deferirá a citação por edital 

quando o réu tenha sido procurado, sem êxito, em todos os endereços 

constantes dos autos, e quando houverem sido esgotadas as 

possibilidades de localizá-lo. Ela há de ser sempre excepcional e, antes de 

deferi-la, o juiz deve avaliar se não há alguma maneira de conseguir que a 

citação seja feita por carta ou por oficial de justiça”. (Direito Processual 

Civil, 3.º edição, E. Saraiva, p. 323). Corroborando com o entendimento 

seguem arestos ora compilados com destaques: “APELAÇÃO CÍVEL. 

USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. CITAÇÃO POR EDITAL. Para que seja 

possível a citação por edital, imprescindível o esgotamento de todas as 

diligências possíveis para que a parte ré seja encontrada. Hipótese em 

que o exaurimento na localização dos réus não se consubstanciou, fato 

que configura a nulidade da citação por edital, que se constitui em medida 

extrema”. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA DESCONSTITUIR A 

SENTENÇA. UNÂNIME. (TJRS - AC: 70076135102, Vigésima Câmara Cível, 

Relatora: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/03/2018, Publicado no 

DJE em 02/04/2018); “EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL 

– NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos da citação por edital a 

afirmação e a prova que o réu encontra-se nas situações encartadas nos 

incisos I e II, do art. 231, do CPC/73, a afixação do edital na sede do juízo, 

certificada pelo escrivão, além da publicação no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal 

local. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia”. 

(TJMT - APL: 00015687920138110045 422/2017, Quinta Câmara Cível, 

Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 15/03/2017, 

Publicado no DJE em 22/03/2017); “MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – 

NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO 

PROVIDO. A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o réu 

está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC. 

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada 

antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do 
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possível endereço da ré”. (TJMT - APL: 00020272320098110045, Quinta 

Câmara Cível, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 

22/03/2017, Publicado no DJE em 29/03/2017); Isto posto, indefiro, neste 

momento processual, o pedido de citação da parte executada por edital e 

determino a intimação da parte exequente para em 05 dias, indicar novos 

endereços onde ela possa ser encontrada e/ou pugnar o que entender de 

direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000107-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDO VALOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS DE QUADROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000107-43.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ROSENILDO VALOES 

EXECUTADO: JOAO LUIS DE QUADROS Vistos etc. Tendo em vista o 

lapso temporal decorrido desde o pedido de suspensão de Id. 28983242, 

determino que o exequente prossiga com o feito, no prazo de 10 dias, 

pugnando o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011620-93.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CARTOLARI (EXECUTADO)

NOELI DE PAULA CARTOLARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011620-93.2010.8.11.0015. EXEQUENTE: CLODOALDO PIACENTINI 

EXECUTADO: LUIZ CARLOS CARTOLARI, NOELI DE PAULA CARTOLARI 

Vistos etc. Executado intimado por meio de edital, conforme Id. 275225354, 

permaneceu inerte, sendo assim, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito pugnando o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento. Intime-se. Cumpra-se Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004769-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICY DE OLIVEIRA ROSA SCHORR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004769-16.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MAURICY DE OLIVEIRA ROSA 

SCHORR REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, após tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005209-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA APARECIDA GAMBOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005209-12.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANGELICA APARECIDA 

GAMBOA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, após tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007255-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARIN CRISTINA ARALDI SEGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA CALIXTO MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAQUE DA SILVA OAB - MT24447/O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007255-03.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CARIN CRISTINA ARALDI 

SEGER REQUERIDO: LARISSA CALIXTO MENDES Vistos etc. Tendo em 

vista sentença homologatória de Id. 29562322, após o trânsito em julgado 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005163-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA CURSINO ROCHA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005163-23.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARINALVA CURSINO ROCHA 

DO NASCIMENTO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, após tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007936-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007936-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROSANIA PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, após tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010373-04.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JESSICA APARECIDA KMITA OAB - MT26700/O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO SOARES SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010373-04.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: VITORIA PERFILADOS DE ACO 

LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" EXECUTADO: GENILDO SOARES 

SILVA - ME Vistos etc. Pedido de citação editalícia formulado pela parte 

exequente por meio do petitório de Id. 29532189. De proêmio, calha frisar 

que o pedido autoral é medida por demais precoce, mesmo porque não 

foram esgotados todos os meios de localizar a parte executada, sequer 

foi postulado qualquer providência ao Poder Judiciário por meio de seus 

sistemas informatizados, ou outras, no sentido de localizar o paradeiro do 

executado. Para, aí sim, sendo infrutíferas as diligências, intentar a 

pretendida citação. Noutro giro, a parte executada ainda não se encontra 

em lugar incerto e não sabido, como pressuposto para a integração ficta 

da lide. O que desautoriza o deferimento do pedido pretendido, vez que 

ausentes qualquer das hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. Nesse 

sentido, são as lições de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “O juiz só 

deferirá a citação por edital quando o réu tenha sido procurado, sem êxito, 

em todos os endereços constantes dos autos, e quando houverem sido 

esgotadas as possibilidades de localizá-lo. Ela há de ser sempre 

excepcional e, antes de deferi-la, o juiz deve avaliar se não há alguma 

maneira de conseguir que a citação seja feita por carta ou por oficial de 

justiça”. (Direito Processual Civil, 3.º edição, E. Saraiva, p. 323). 

Corroborando com o entendimento seguem arestos ora compilados com 

destaques: “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. CITAÇÃO 

POR EDITAL. Para que seja possível a citação por edital, imprescindível o 

esgotamento de todas as diligências possíveis para que a parte ré seja 

encontrada. Hipótese em que o exaurimento na localização dos réus não 

se consubstanciou, fato que configura a nulidade da citação por edital, 

que se constitui em medida extrema”. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, 

PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME. (TJRS - AC: 

70076135102, Vigésima Câmara Cível, Relatora: Walda Maria Melo Pierro, 

Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE em 02/04/2018); “EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE 
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ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. São requisitos da citação por edital a afirmação e a prova 

que o réu encontra-se nas situações encartadas nos incisos I e II, do art. 

231, do CPC/73, a afixação do edital na sede do juízo, certificada pelo 

escrivão, além da publicação no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma 

vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local. Ausentes 

tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia”. (TJMT - APL: 

00015687920138110045 422/2017, Quinta Câmara Cível, Relator: Des. 

Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

em 22/03/2017); “MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO PROVIDO. A 

citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o réu está nas 

situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC. Ausentes 

tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de 

esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível 

endereço da ré”. (TJMT - APL: 00020272320098110045, Quinta Câmara 

Cível, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 

22/03/2017, Publicado no DJE em 29/03/2017); Isto posto, indefiro, neste 

momento processual, o pedido de citação da parte executada por edital e 

determino a intimação da parte exequente para, em 05 dias, pugnar o que 

entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES BARRETOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001199-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JAQUELINE RODRIGUES 

BARRETOS REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Vistos etc. Pedido de citação editalícia formulado pela parte exequente por 

meio do petitório de Id. 30567809. De proêmio, calha frisar que o pedido 

autoral é medida por demais precoce, mesmo porque não foram esgotados 

todos os meios de localizar a parte executada, sequer foi postulado 

qualquer providência ao Poder Judiciário por meio de seus sistemas 

informatizados, ou outras, no sentido de localizar o paradeiro do 

executado. Para, aí sim, sendo infrutíferas as diligências, intentar a 

pretendida citação. Noutro giro, a parte executada ainda não se encontra 

em lugar incerto e não sabido, como pressuposto para a integração ficta 

da lide. O que desautoriza o deferimento do pedido pretendido, vez que 

ausentes qualquer das hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. Nesse 

sentido, são as lições de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “O juiz só 

deferirá a citação por edital quando o réu tenha sido procurado, sem êxito, 

em todos os endereços constantes dos autos, e quando houverem sido 

esgotadas as possibilidades de localizá-lo. Ela há de ser sempre 

excepcional e, antes de deferi-la, o juiz deve avaliar se não há alguma 

maneira de conseguir que a citação seja feita por carta ou por oficial de 

justiça”. (Direito Processual Civil, 3.º edição, E. Saraiva, p. 323). 

Corroborando com o entendimento seguem arestos ora compilados com 

destaques: “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. CITAÇÃO 

POR EDITAL. Para que seja possível a citação por edital, imprescindível o 

esgotamento de todas as diligências possíveis para que a parte ré seja 

encontrada. Hipótese em que o exaurimento na localização dos réus não 

se consubstanciou, fato que configura a nulidade da citação por edital, 

que se constitui em medida extrema”. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, 

PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME. (TJRS - AC: 

70076135102, Vigésima Câmara Cível, Relatora: Walda Maria Melo Pierro, 

Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE em 02/04/2018); “EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. São requisitos da citação por edital a afirmação e a prova 

que o réu encontra-se nas situações encartadas nos incisos I e II, do art. 

231, do CPC/73, a afixação do edital na sede do juízo, certificada pelo 

escrivão, além da publicação no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma 

vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local. Ausentes 

tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia”. (TJMT - APL: 

00015687920138110045 422/2017, Quinta Câmara Cível, Relator: Des. 

Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

em 22/03/2017); “MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO PROVIDO. A 

citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o réu está nas 

situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC. Ausentes 

tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de 

esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível 

endereço da ré”. (TJMT - APL: 00020272320098110045, Quinta Câmara 

Cível, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 

22/03/2017, Publicado no DJE em 29/03/2017); Isto posto, indefiro, neste 

momento processual, o pedido de citação da parte executada por edital e 

determino a intimação da parte exequente para, em 05 dias, pugnar o que 

entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002375-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA PERAZZOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002375-70.2016.8.11.0015. AUTOR(A): ANA ROSA PERAZZOLI REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte Autora tinha plena ciência da 

prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de 

desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo e no mesmo ato revogo a decisão anterior. Em 

observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para 

dar prosseguimento ao feito pugnando o que entender de direito em 05 

dias, sob pena de extinção, independentemente de nova intimação, 

conforme preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004782-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAILDES FERNANDES DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004782-15.2017.8.11.0015. AUTOR(A): NAILDES FERNANDES DE 

MEDEIROS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo e revogo a decisão suspensiva anterior. Em observância ao 

disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes, após tornem os autos 

conclusos para prolação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010211-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010211-89.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PEDRO LUIZ LUCAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Tendo em vista o 

entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC 

somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação 

individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte Autora tinha plena ciência da 

prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de 

desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, revogo a 

decisão suspensiva anterior. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito pugnando 

o que entender de direito em 05 dias, sob pena de extinção, 

independentemente de nova intimação, conforme preconiza o art. 51, § 1º, 

da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009434-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009434-07.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IVONE MATIAS REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Tendo em vista o entendimento firmado no 

C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos 

casos em que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, revogo a decisão suspensiva 

anterior. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito pugnando o que entender de 

direito em 05 dias, sob pena de extinção, independentemente de nova 

intimação, conforme preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007528-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MIRANDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007528-16.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLEIDE MIRANDA DE ARAUJO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 
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assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo e revogo a decisão suspensiva anterior. Em observância ao 

disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes, devendo o autor 

prosseguir com o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011248-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011248-25.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA APARECIDA FERREIRA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a 

suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo e revogo a decisão suspensiva anterior. Em observância ao 

disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes, devendo o autor 

prosseguir com o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007968-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MOTTA DERNEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007968-12.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IRENE MOTTA DERNEY 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo e revogo a decisão suspensiva anterior. Em observância ao 

disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes, devendo o autor 

prosseguir com o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001259-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA FERREIRA DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001259-29.2016.8.11.0015. AUTOR(A): LINDALVA FERREIRA DE 

AGUIAR REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Tendo em vista o 

entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC 

somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação 

individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte Autora tinha plena ciência da 

prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de 

desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, revogo a 

decisão suspensiva anterior. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito pugnando 

o que entender de direito em 05 dias, sob pena de extinção, 

independentemente de nova intimação, conforme preconiza o art. 51, § 1º, 

da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010208-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010208-37.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IRACI ALVES GOMES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo e revogo a decisão suspensiva anterior. Em observância ao 

disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes, devendo o autor 

prosseguir com o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005176-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINA GRANJA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005176-22.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ELIANE CRISTINA GRANJA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte Autora tinha plena ciência da 

prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de 

desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo e no mesmo ato revogo a decisão suspensiva 

anterior. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito pugnando o que entender de 

direito em 05 dias, sob pena de extinção, independentemente de nova 

intimação, conforme preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007966-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO VICENTE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007966-42.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FLAVIO VICENTE VIEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo e revogo a decisão suspensiva anterior. Em observância ao 

disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes, devendo o autor 

prosseguir com o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004756-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA JUNGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004756-17.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARLENE MARIA JUNGES REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 
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DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte Autora tinha plena ciência da 

prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de 

desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo e no mesmo ato revogo a decisão anterior. Em 

observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para 

dar prosseguimento ao feito pugnando o que entender de direito em 05 

dias, sob pena de extinção, independentemente de nova intimação, 

conforme preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012019-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012019-32.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROMILDO ALVES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo e no mesmo ato revogo a decisão suspensiva anterior. Em 

observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para 

dar prosseguimento ao feito pugnando o que entender de direito em 05 

dias, sob pena de extinção, independentemente de nova intimação, 

conforme preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012090-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDER OSELIO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012090-05.2017.8.11.0015. AUTOR(A): EDER OSELIO CARDOSO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte Autora tinha plena ciência da 

prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de 

desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo e no mesmo ato revogo a decisão suspensiva 

anterior. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito pugnando o que entender de 

direito em 05 dias, sob pena de extinção, independentemente de nova 

intimação, conforme preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007885-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENICIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007885-93.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DENICIO RODRIGUES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP 

Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão do feito com fulcro 

no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de 

Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública desta 

Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, 

referido pedido não merece guarida. Isto porque, consoante entendimento 

firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se 

aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual. A 

propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO 

POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. 

INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a incidência 

do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após 

o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos 

autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] 

(AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, 

julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele 

que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem 

aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica 

dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da 
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presente demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência 

da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo e no mesmo ato revogo a decisão suspensiva 

anterior. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito pugnando o que entender de 

direito em 05 dias, sob pena de extinção, independentemente de nova 

intimação, conforme preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008004-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE SIMPLICIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008004-88.2017.8.11.0015. AUTOR(A): IVONETE SIMPLICIO DOS 

SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo e no mesmo ato revogo a decisão suspensiva anterior. Em 

observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para 

dar prosseguimento ao feito pugnando o que entender de direito em 05 

dias, sob pena de extinção, independentemente de nova intimação, 

conforme preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004787-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA GUIMARAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004787-37.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ROSICLEIA GUIMARAES DE 

SOUZA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo e no mesmo ato revogo a decisão suspensiva anterior. Em 

observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para 

dar prosseguimento ao feito pugnando o que entender de direito em 05 

dias, sob pena de extinção, independentemente de nova intimação, 

conforme preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013264-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DOS SANTOS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013264-78.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALQUIRIA DOS SANTOS 

CRUZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Tendo em vista o 

decurso do prazo deferido na decisão anterior, prossiga o autor com o 

feito, no prazo de 05 dias, ciente que seu silêncio acarretará na extinção 

do processo, independentemente de nova intimação, conforme preconiza 

o art. 51, §1º, da LJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004749-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRENE RODRIGUES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004749-25.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CIRENE RODRIGUES MACHADO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a 

suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 
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Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo e no mesmo ato revogo a decisão suspensiva anterior. Em 

observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para 

dar prosseguimento ao feito pugnando o que entender de direito em 05 

dias, sob pena de extinção, independentemente de nova intimação, 

conforme preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005065-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA LIVI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005065-38.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ELIANE DA SILVA LIVI DOS 

SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo e no mesmo ato revogo a decisão suspensiva anterior. Em 

observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para 

dar prosseguimento ao feito pugnando o que entender de direito em 05 

dias, sob pena de extinção, independentemente de nova intimação, 

conforme preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005143-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005143-32.2017.8.11.0015. AUTOR(A): RAIMUNDO DA SILVA FILHO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a 

suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo e no mesmo ato revogo a decisão suspensiva anterior. Em 

observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para 

dar prosseguimento ao feito pugnando o que entender de direito em 05 

dias, sob pena de extinção, independentemente de nova intimação, 

conforme preconiza o art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010813-34.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIULIANO DELA JUSTINA BOING (EXECUTADO)

DALIRIO ROBERTO BOING (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THICIANA DELA JUSTINA BOING OAB - SP322062 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010813-34.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCELO HENRIQUE DA 

SILVEIRA EXECUTADO: DALIRIO ROBERTO BOING, GIULIANO DELA 

JUSTINA BOING Vistos etc. Tendo em vista o julgamento dos embargos à 

execução associado ao presente feito, de proêmio, determino seja juntado 

a estes autos cópia da respectiva sentença do processo n. º 

1000238-18.2016.811.0015. Na sequência, intime-se a parte exequente 

para no prazo de 05 dias, dar prosseguimento a execução pugnando o 

que entender de direito, sob pena de extinção, independentemente de 

nova intimação, a teor do art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007387-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BORZAN FIDELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007387-94.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO BORZAN FIDELI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, após tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008586-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CILIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008586-88.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ELIZABETE CILIAO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte Autora tinha plena ciência da 

prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de 

desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007890-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA DA SILVA ALVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007890-52.2017.8.11.0015. AUTOR(A): FABIOLA DA SILVA ALVARES 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a 

suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, após tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005223-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA PIRES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005223-93.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CLEIA PIRES DOS SANTOS REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 
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primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte Autora tinha plena ciência da 

prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de 

desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004042-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CARLOS DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004042-23.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ROBSON CARLOS DE ARAUJO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARLEI 

CORREAS DE MORAIS, que em suas razões, alegando omissão na 

sentença quanto ao pedido de bloqueio judicial efetuado do ID sob o n° 

27962050. É o breve relato. Decido. Pois bem, assim dispõe o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil/2015: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º . Os Embargos são tempestivos, 

motivo por que deles conheço. Analisando os autos, contudo, não 

vislumbro nenhuma das hipóteses de omissão, previstas no parágrafo 

único do artigo 1.022 do CPC/2015, diante disso, os embargos não 

merecem acolhimento, motivo pelo qual deve, querendo a parte, ser objeto 

de cumprimento de sentença. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios e, no mérito, os rejeito. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014777-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FAVRETTO BUSSOLARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BUCK OAB - MT20352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEZER EDUARDO SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014777-81.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ANA PAULA FAVRETTO 

BUSSOLARO EXECUTADO: CLEZER EDUARDO SILVA SANTOS Vistos 

etc. Petição de Id. 27510551 postulando pela validação da citação do 

executado, o que acolho, tendo em vista o que dispõe o Enunciado 5 do 

FONAJE. In verbis: “ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé 

recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que 

identificado o seu recebedor”. Conforme certificado pela senhora oficiala 

de justiça no Id. 27342198, apesar de não encontrado o executado no 

endereço informado pela exequente, foi possível notificar e entregar a 

contrafé do mandado a sua esposa. Ou seja, contrafé recebida por 

terceiro identificado, o que válida o ato citatório. À vista disso, intime-se a 

exequente para que, no prazo de 05 dias, dê continuidade ao feito, 

pugnando o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013051-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013051-55.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCO PAULO DE 

OLIVEIRA SANTIAGO REQUERIDO: VIVO 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 
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do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006725-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESTER CARDOSO CAMPOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006725-96.2019.8.11.0015. REQUERENTE: WESTER CARDOSO CAMPOS 

- ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos autos 

em que houve a condenação, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos 

do CPC, visando a economia e celeridade processual, sem desprezo da 

instrumentalidade das formas. Anote-se como cumprimento de sentença. 

Trata-se de feito já sentenciado, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito). A parte exequente requereu o cumprimento de sentença, 

pugnando pela intimação da ré para promover o parcelamento do valor 

devido, conforme já determinado na sentença. Assim, ante o pedido de 

cumprimento de sentença, intime-se a executada para, no prazo de 15 

dias, cumprir a sentença, parcelando o valor do débito, de acordo com o 

art. 115 da Resolução 414/10, sob pena de fixação de multa diária. 

Decorrido o prazo, intime-se a autora para se manifestar, no prazo de 05 

dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ETERNO BENTO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA KORPALSKI OAB - MT24061/O (ADVOGADO(A))

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000479-50.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ETERNO BENTO TAVARES 

REQUERIDO: SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Antes de analisar o pedido de redesignação de audiência de Id. 

30014444, determino seja diligenciado pela secretaria do juízo no sentido 

de colacionar ao feito o “A.R” expedido em Id. 29587589. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE CAMPOS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON SALOME DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001072-84.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTIANO DE CAMPOS 

GUEDES REQUERIDO: EVERTON SALOME DE ALMEIDA Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos autos em que houve a 

condenação, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC, visando a 

economia e celeridade processual, sem desprezo da instrumentalidade 

das formas. Anote-se como cumprimento de sentença. Trata-se de feito já 

sentenciado, se transitada em julgado (certifique-se a respeito). A parte 

exequente requereu o cumprimento de sentença, pugnando pela intimação 

da ré para promover a reintegração do veículo VW VOYAGE GL, CHASSI 

n.° 9BWZZZ30ZJT062287, cor vermelha, Placa JYM-6140. Assim, ante o 

pedido de cumprimento de sentença, intime-se a executada para, no prazo 

de 15 dias, cumprir a sentença, reintegrando ao exequente a posse do 

veículo, conforme já determinado na sentença de Id. 16257291, sob pena 

de fixação de multa diária. Determino ainda seja expedido o competente 

mandado de reintegração de posse. Decorrido o prazo, intime-se a autora 

para se manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015134-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCIANNE DE SOUSA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015134-61.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GLEYCIANNE DE SOUSA 

VIEIRA REQUERIDO: BANCO IBI Vistos etc. Defiro o pedido formulado em 

sede de audiência de conciliação, razão pela qual determino a intimação 

da parte promovente a fim de que, no prazo de 05 dias, justifique sua 

ausência na solenidade, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Após, conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

DANIELLE BUENO FERNANDES OAB - MT0013064S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

MARIA NILDA ALVES DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010291-36.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CAMILA CORDEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: RAIMUNDO BATISTA DE ALMEIDA, MARIA NILDA 

ALVES DE ALMEIDA - ME Vistos etc. Chamo feito a ordem para tornar nulo 

o despacho de Id. 28101653 que designou nova audiência de instrução e 

julgamento, tendo em vista que já realizada a respectiva solenidade no 

presente feito, conforme termo e mídias de Id. 12236778. Assim, cancelo a 

audiência de instrução aprazada para 19/03/2020, às 08:30 horas. Após, 

façam os autos conclusos para a tarefa “minutar sentença”. Intimem-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: 1001571-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ALVES BOTELHO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001571-97.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCIA REGINA SOARES 

EXECUTADO: OSVALDO ALVES BOTELHO JUNIOR Vistos etc. Tendo em 

vista o desinteresse do exequente na audiência de conciliação, dispenso 

a realização do ato, dando regular prosseguimento ao feito. Assim, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos 

autos acerca da proposta realizada pela parte executada no Id. 28035151, 

pugnando o que entender de direito. 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: 1001181-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001181-93.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ALAIDE LOPES DA SILVA 

EXECUTADO: ERIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1006870-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006870-26.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCINDA CORREIA DA SILVA 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos etc. A nobre 

advogada da parte autora informou no Id. 27564928, que renunciou ao 

mandato por questões de foro íntimo. No entanto, a notificação realizada 

por patrono pelo WhatsApp não é hábil para comprovar a ciência 

inequívoca da parte autora quanto à renúncia do mandato, uma vez que 

não é possível aferir se o número cadastrado pelo advogado pertence 

realmente à requerente, já que o cadastro foi realizado de forma unilateral 

pela advogada. Ressalto ainda que a cientificação da parte para que 

constitua novo advogado é ônus do causídico, conforme dispõe o art. 112 

do CPC. In verbis: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a 

qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que 

comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. 

Assim, determino que a patrona da parte autora regularize a renúncia ao 

mandado, com a observação de que, até a regularização, continuará a 

representá-la. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009674-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CURSARES EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009674-93.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MAC COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA - EPP REQUERIDO: CURSARES EDUCACIONAL LTDA - ME Vistos 

etc. Tendo em vista o postulado no termo de audiência de Id. 27342594, 

intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 05 dias, junte aos 

autos os atos constitutivos da empresa, sob pena de extinção do feito. 

Aportado ao processo, façam os autos conclusos para a tarefa “minutar 

sentença”, 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: 1010242-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010242-80.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ELETRONOP MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - EPP EXECUTADO: RR SERVICOS E CONSTRUCOES 

LTDA - ME Vistos etc. Em atenção ao pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica, tenho por bem consignar que o art. 135 do CPC/15 

preceitua que o sócio ou a pessoa jurídica (art. 135, do CPC/15), deve ser 

citado para se manifestar quanto ao aludido incidente. Ademais, o art. 

1.062 do mesmo diploma legal, dispõe que o incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica é aplicável aos processos de competência dos 

Juizados Especiais. Com efeito, tenho como imprescindível a citação da 

empresa executada, para manifestação oportuna no prazo legal, com fito 

de estancar eventual arguição de nulidade, a teor do procedimento 

previsto nos artigos 133 a 137, do CPC/15. Posto isso, determino: I - 

Cite-se a empresa jurídica RR SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA. – ME – 

CNPJ n.º 09.562.215/0001-70, na pessoa de seu sócio ou representante, 

para que no prazo de 15 dias, se manifeste quanto ao pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica. II - Ultrapassado o referido 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos para deliberação. Serve o presente como MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008441-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE APARECIDA SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008441-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IVETE APARECIDA SANCHEZ 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 
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ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013648-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DIAS FERREIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013648-41.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SAMUEL DIAS FERREIRA 

SOBRINHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002925-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL SILVEIRA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002925-60.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: IZABEL SILVEIRA DIAS 

EXECUTADO: VALDEIR DE MATOS Vistos etc. Petição da parte autora 

pugnando pela citação editalícia, ou caso não sendo esse o entendimento 

deste juízo pela remessa dos autos a justiça comum. Em análise dos 

autos, verificado que ao ser intimado acerca da tentativa infrutífera de 

citação da parte executada, permaneceu inerte, deixando o prazo 

decorrer in albis, o que acarretou na sentença extintiva de Id. 27701414 

Desse modo não há o que se falar em citação tendo em vista a extinção 

do presente feito, assim, certifique-se trânsito em julgado e após 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações devidas. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012928-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS BADINI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL GERALDI GOMES OAB - RJ143416 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 321 de 510



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012928-74.2019.8.11.0015. REQUERENTE: THAIS BADINI VIEIRA 

REQUERIDO: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 

Vistos etc. Alega a parte promovida o cumprimento do comando judicial 

determinado em sede liminar, de outra banda, a parte promovente rebate 

alegando que o cumprimento não se deu da forma integral, posto que 

restabelecido em condições inferiores, quais sejam nacional + enfermaria, 

sendo o contratado inicialmente nacional + apartamento. Documentos 

aportados pela promovida comprovam a veracidade de suas alegações 

sobre o restabelecimento do plano, mas não informa em quais condições. 

Assim, intime-se a parte promovida para que restabeleça o plano da 

promovente nas exatas condições contratadas, sendo o plano nacional + 

apartamento, no prazo de 48:00 horas, e em seguida, comprove no autos 

em até 05 dias. Sobre a redesignação da solenidade conciliatória, com 

atual cenário vivido no país devido a pandemia instaurada relacionada ao 

Covid-19, aguarde-se a regularização do expediente forense para a 

redesignação sistemática da audiência de conciliação de acordo com a 

pauta deste Juízo e após intimem-se as partes para comparecimento, 

fazendo constar as advertências legais em caso de falta injustificada. Por 

fim, visando evitar nulidades futuras, habilite-se o nobre advogado Dr. 

Rodrigo Gomes da Fonseca nos autos, como causídico do promovido, de 

modo que todas as publicações e intimações sejam realizadas em seu 

nome. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009157-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ILIZANDRA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009157-88.2019.8.11.0015. AUTOR(A): RAQUEL ILIZANDRA ROCHA 

REU: VIA VAREJO 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, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009868-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO CARDOSO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009868-30.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ARNALDO CARDOSO DE 

CARVALHO REQUERIDO: OI 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 
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deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000544-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDOMIRA DIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000544-79.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: MARIA VALDOMIRA DIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Em atenção ao 

princípio do contraditório, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

05 dias, se manifeste acerca da petição de Id. 27524241, requerendo o 

que entender de direito. Após, concluso para a tarefa “minutar sentença”. 

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: 1007058-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO COLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MENDES DOS SANTOS SEQUINEL (EXECUTADO)

EMERSON BARRETO DA SILVA (EXECUTADO)

KATIANY MATEUS VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007058-19.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ARMANDO COLLI EXECUTADO: 

KATIANY MATEUS VIEIRA, ELIANE MENDES DOS SANTOS SEQUINEL, 

EMERSON BARRETO DA SILVA Vistos etc. Pugnou a parte exequente pela 

tentativa de citação da parte executada em inúmeros endereços 

informados na petição de Id. 26787551. De antemão, cabe a este Juízo 

esclarecer que por traz de todas as diligencias realizadas pelo Judiciário, 

são empregados inúmeros recursos financeiros, principalmente no âmbito 

dos Juizados Especiais, em vista da isenção do pagamento de custas 

processuais em sede de 1º grau. Destaco ainda que a citação na forma 

pretendida fere diretamente os princípios regentes deste Juízo. Sobretudo 

o princípio da economia processual, que busca a redução de custas e 

despesas processuais, o da celeridade, que estabelece uma redução 

visível no tempo de tramitação processual, sendo que o tempo gasto em 

diligências tão extensas como esta acarretaria na morosidade do trâmite e 

o princípio da simplicidade, que procura simplificar no que for possível os 

atos processuais, o que exige uma postura colaborativa entre todos os 

sujeitos participantes do processo, como também dispõe o art. 6º do CPC. 

Portanto, ante todo o exposto, determino que a parte promovente, 

esclareça no prazo de 05 dias, em qual dos endereços informados 

pretende que seja tentada a referida citação, se limitando a informar no 

máximo 02 para cada um dos executados. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003794-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDEVIRGER SOARES (REQUERENTE)

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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003794-23.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCO EDEVIRGER 

SOARES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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 
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sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010780-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO COLACO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010780-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCO RODRIGUES DE 

AMORIM REQUERIDO: JULIANO COLACO DA SILVEIRA Vistos etc. A parte 

recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as 

custa e despesas do processo. Na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento de plano do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO 

ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua 

hipossuficiência econômica, para arcar com os custos do processo, ou 

recolher o preparo, que também compreende as custas processuais (ID 

4957771), a parte recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A 

sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada 

no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do 

pagamento das custas processuais e preparo, no prazo de 48 horas da 

interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob 

pena de deserção. Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, 

parágrafo único, da Lei 9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º 

do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os 

pressupostos de admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento 

de sua deserção. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá 

de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 

07164598920188070016 DF 0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.); "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); 

“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). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001894-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES SATIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITALINO PRADEBON OAB - MT21111/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edesio do Carmo Adorno (REU)

Wesley Manfrin Borges (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001894-39.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOSE ALVES SATIL REU: EDESIO 

DO CARMO ADORNO, WESLEY MANFRIN BORGES Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. 

Deferida a suspensão do processo e cientificada a parte autora que 

escoado o prazo, deveria dar prosseguimento ao feito, independente de 

nova intimação. No entanto, decorrido tempo superior ao deferido, 

permaneceu inerte. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil 

assim dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;” Sendo assim, competia principalmente 

a parte autora conferir profícuo prosseguimento ao feito, porém, deixou 

escoar o prazo sem qualquer manifestação. Ademais, a Lei 9.099/1995 

prevê em seu art. 2º os critérios que a postulação perante este juizado 

deve obedecer, dentre os quais destaco a celeridade e a economia 

processual. O art. 51 do mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu 

parágrafo primeiro: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (omissis) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.”. Como insta, 

no âmbito dos Juizados Especiais é dispensável a intimação pessoal para 

a extinção do processo em qualquer das hipóteses. Nessa linha de 

pensamento, calha a transcrição doutrinária de João Roberto Parizatto, in 

“Manual Prático do Juizado Especial Cível”, 2018, pág. 173, do seguinte 

jaez: "Contrariamente ao art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil, nos casos ali elencados, a extinção do processo sem resolução do 

mérito, em qualquer hipótese, independerá, no juizado especial, de prévia 

intimação pessoal das partes, objetivando-se aqui, a celeridade 

processual, não se permitindo, assim, sejam as partes intimadas para 

suprirem a falta ensejadora da extinção". Assim segue também o norte 

pretoriano: “RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DEFERIDA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. 

EXTINÇÃO POR ABANDONO. INÉRCIA DO AUTOR INTIMADO 

EXPRESSAMENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. ALEGAÇÃO 

DE NÃO OBSERVÂNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE TRANSCURSO DO 

PRAZO DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE. PRAZO DE 30 DIAS NÃO 

PREVISTO NA LEI 9.099/95. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 51, § 1º, DA LEI 9.099/95 QUE DISPENSA A INTIMAÇÃO PESSOAL 

EM QUALQUER HIPÓTESE DE EXTINÇÃO. PETIÇÃO DE P. 155 

PROTOCOLIZADA NO MESMO DIA, MAS EM HORÁRIO POSTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

"Contrariamente ao art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, nos 

casos ali elencados, a extinção do processo sem resolução do mérito, em 

qualquer hipótese, independerá, no juizado especial, de prévia intimação 

pessoal das partes, objetivando-se aqui, a celeridade processual, não se 

permitindo, assim, sejam as partes intimadas para suprirem a falta 

ensejadora da extinção" (PARIZATTO, João Roberto. Manual Prático do 

Juizado Especial Cível. São Paulo: Editora Parizatto, 2018, p. 173). (TJ-SC - 

R I :  0 0 3 2 4 6 7 6 6 2 0 1 3 8 2 4 0 0 2 3  C a p i t a l  -  E d u a r d o  L u z 

0032467-66.2013.8.24.0023, Relator: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 

28/02/2019, Primeira Turma de Recursos - Capital); “RECURSO 

INOMINADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO ABANDONO DE CAUSA 
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POR MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

CREDOR – ARTIGO 51, § 1º DA LEI Nº 9.099/95. ATO INCOMPATÍVEL COM 

A CELERIDADE PROCESSUAL ATINENTE AOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS – ART. 2º, DA LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240 DO STJ DECISÃO A QUO MANTIDA. PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJPR - 1ª 

Turma Recursal - 0000306-02.2016.8.16.0126 - Palotina - Rel.: Juíza Maria 

Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 12.02.2020. (TJ-PR 

- RI: 00003060220168160126 PR 0000306-02.2016.8.16.0126 (Acórdão), 

Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, 

Data de Julgamento: 12/02/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

12/02/2020). Sendo assim, considerando que o feito vem se arrastando 

por algum tempo, sendo contrário aos critérios que regem este juizado, 

não vislumbro alternativa senão extingui-lo. Isto posto, sem maiores 

delongas, DECLARO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, § 1º, da Lei n.º 

9.099/1995. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013655-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA FIDENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013655-33.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUCINEIA FIDENCIO DE JESUS 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. Deferida a suspensão 

do processo e cientificada a parte autora que escoado o prazo, deveria 

dar prosseguimento ao feito, independente de nova intimação. No entanto, 

decorrido tempo superior ao deferido, permaneceu inerte. O artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências que 

Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

Sendo assim, competia principalmente a parte autora conferir profícuo 

prosseguimento ao feito, porém, deixou escoar o prazo sem qualquer 

manifestação. Ademais, a Lei 9.099/1995 prevê em seu art. 2º os critérios 

que a postulação perante este juizado deve obedecer, dentre os quais 

destaco a celeridade e a economia processual. O art. 51 do mesmo 

Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo primeiro: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (omissis) §1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.”. Como insta, no âmbito dos Juizados 

Especiais é dispensável a intimação pessoal para a extinção do processo 

em qualquer das hipóteses. Nessa linha de pensamento, calha a 

transcrição doutrinária de João Roberto Parizatto, in “Manual Prático do 

Juizado Especial Cível”, 2018, pág. 173, do seguinte jaez: "Contrariamente 

ao art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, nos casos ali 

elencados, a extinção do processo sem resolução do mérito, em qualquer 

hipótese, independerá, no juizado especial, de prévia intimação pessoal 

das partes, objetivando-se aqui, a celeridade processual, não se 

permitindo, assim, sejam as partes intimadas para suprirem a falta 

ensejadora da extinção". Assim segue também o norte pretoriano: 

“RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DEFERIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO POR 

ABANDONO. INÉRCIA DO AUTOR INTIMADO EXPRESSAMENTE PARA DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL E DE TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS. 

DESNECESSIDADE. PRAZO DE 30 DIAS NÃO PREVISTO NA LEI 9.099/95. 

PROCEDIMENTO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1º, DA LEI 

9.099/95 QUE DISPENSA A INTIMAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER 

HIPÓTESE DE EXTINÇÃO. PETIÇÃO DE P. 155 PROTOCOLIZADA NO 

MESMO DIA, MAS EM HORÁRIO POSTERIOR À PROLAÇÃO DA 

SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Contrariamente ao 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, nos casos ali 

elencados, a extinção do processo sem resolução do mérito, em qualquer 

hipótese, independerá, no juizado especial, de prévia intimação pessoal 

das partes, objetivando-se aqui, a celeridade processual, não se 

permitindo, assim, sejam as partes intimadas para suprirem a falta 

ensejadora da extinção" (PARIZATTO, João Roberto. Manual Prático do 

Juizado Especial Cível. São Paulo: Editora Parizatto, 2018, p. 173). (TJ-SC - 

R I :  0 0 3 2 4 6 7 6 6 2 0 1 3 8 2 4 0 0 2 3  C a p i t a l  -  E d u a r d o  L u z 

0032467-66.2013.8.24.0023, Relator: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 

28/02/2019, Primeira Turma de Recursos - Capital); “RECURSO 

INOMINADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO ABANDONO DE CAUSA 

POR MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

CREDOR – ARTIGO 51, § 1º DA LEI Nº 9.099/95. ATO INCOMPATÍVEL COM 

A CELERIDADE PROCESSUAL ATINENTE AOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS – ART. 2º, DA LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240 DO STJ DECISÃO A QUO MANTIDA. PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJPR - 1ª 

Turma Recursal - 0000306-02.2016.8.16.0126 - Palotina - Rel.: Juíza Maria 

Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 12.02.2020. (TJ-PR 

- RI: 00003060220168160126 PR 0000306-02.2016.8.16.0126 (Acórdão), 

Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, 

Data de Julgamento: 12/02/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

12/02/2020). Sendo assim, considerando que o feito vem se arrastando 

por algum tempo, sendo contrário aos critérios que regem este juizado, 

não vislumbro alternativa senão extingui-lo. Isto posto, sem maiores 

delongas, DECLARO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, § 1º, da Lei n.º 

9.099/1995. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004026-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR ROBERTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004026-35.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: ROSEMAR ROBERTA DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. 

Parte autora instada a dar continuidade no feito, deixou o prazo 

transcorrer sem qualquer manifestação. O artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil assim dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Sendo assim, 

competia principalmente a parte autora conferir profícuo prosseguimento 

ao feito, porém, apesar de devidamente intimada, deixou escoar o prazo, 

mantendo-se inerte. Ademais, a Lei 9.099/1995 prevê em seu art. 2º os 

critérios que a postulação perante este juizado deve obedecer, dentre os 

quais destaco a celeridade e a economia processual. O art. 51 do mesmo 

Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo primeiro: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (omissis) §1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.”. Como insta, no âmbito dos Juizados 

Especiais é dispensável a intimação pessoal para a extinção do processo 

em qualquer das hipóteses. Nessa linha de pensamento, calha a 

transcrição doutrinária de João Roberto Parizatto, in “Manual Prático do 

Juizado Especial Cível”, 2018, pág. 173, do seguinte jaez: "Contrariamente 

ao art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, nos casos ali 
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elencados, a extinção do processo sem resolução do mérito, em qualquer 

hipótese, independerá, no juizado especial, de prévia intimação pessoal 

das partes, objetivando-se aqui, a celeridade processual, não se 

permitindo, assim, sejam as partes intimadas para suprirem a falta 

ensejadora da extinção". Assim segue também o norte pretoriano: 

“RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DEFERIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO POR 

ABANDONO. INÉRCIA DO AUTOR INTIMADO EXPRESSAMENTE PARA DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL E DE TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS. 

DESNECESSIDADE. PRAZO DE 30 DIAS NÃO PREVISTO NA LEI 9.099/95. 

PROCEDIMENTO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1º, DA LEI 

9.099/95 QUE DISPENSA A INTIMAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER 

HIPÓTESE DE EXTINÇÃO. PETIÇÃO DE P. 155 PROTOCOLIZADA NO 

MESMO DIA, MAS EM HORÁRIO POSTERIOR À PROLAÇÃO DA 

SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Contrariamente ao 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, nos casos ali 

elencados, a extinção do processo sem resolução do mérito, em qualquer 

hipótese, independerá, no juizado especial, de prévia intimação pessoal 

das partes, objetivando-se aqui, a celeridade processual, não se 

permitindo, assim, sejam as partes intimadas para suprirem a falta 

ensejadora da extinção" (PARIZATTO, João Roberto. Manual Prático do 

Juizado Especial Cível. São Paulo: Editora Parizatto, 2018, p. 173). (TJ-SC - 

R I :  0 0 3 2 4 6 7 6 6 2 0 1 3 8 2 4 0 0 2 3  C a p i t a l  -  E d u a r d o  L u z 

0032467-66.2013.8.24.0023, Relator: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 

28/02/2019, Primeira Turma de Recursos - Capital); “RECURSO 

INOMINADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO ABANDONO DE CAUSA 

POR MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

CREDOR – ARTIGO 51, § 1º DA LEI Nº 9.099/95. ATO INCOMPATÍVEL COM 

A CELERIDADE PROCESSUAL ATINENTE AOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS – ART. 2º, DA LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240 DO STJ DECISÃO A QUO MANTIDA. PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJPR - 1ª 

Turma Recursal - 0000306-02.2016.8.16.0126 - Palotina - Rel.: Juíza Maria 

Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 12.02.2020. (TJ-PR 

- RI: 00003060220168160126 PR 0000306-02.2016.8.16.0126 (Acórdão), 

Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, 

Data de Julgamento: 12/02/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

12/02/2020). Sendo assim, considerando que o feito vem se arrastando 

por algum tempo, sendo contrário aos critérios que regem este juizado, 

não vislumbro alternativa senão extingui-lo. Isto posto, sem maiores 

delongas, DECLARO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, § 1º, da Lei n.º 

9.099/1995. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001635-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE VIVIANE DE COL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ALEXANDRE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001635-44.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MEIRE VIVIANE DE COL 

EXECUTADO: NILSON ALEXANDRE DA SILVA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. Parte autora 

instada a dar continuidade no feito, deixou o prazo transcorrer sem 

qualquer manifestação. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil 

assim dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;” Sendo assim, competia principalmente 

a parte autora conferir profícuo prosseguimento ao feito, porém, apesar 

de devidamente intimada, deixou escoar o prazo, mantendo-se inerte. 

Ademais, a Lei 9.099/1995 prevê em seu art. 2º os critérios que a 

postulação perante este juizado deve obedecer, dentre os quais destaco 

a celeridade e a economia processual. O art. 51 do mesmo Diploma Legal, 

assim dispõe em seu parágrafo primeiro: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: (omissis) §1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes.”. Como insta, no âmbito dos Juizados Especiais é dispensável a 

intimação pessoal para a extinção do processo em qualquer das 

hipóteses. Nessa linha de pensamento, calha a transcrição doutrinária de 

João Roberto Parizatto, in “Manual Prático do Juizado Especial Cível”, 2018, 

pág. 173, do seguinte jaez: "Contrariamente ao art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, nos casos ali elencados, a extinção do 

processo sem resolução do mérito, em qualquer hipótese, independerá, no 

juizado especial, de prévia intimação pessoal das partes, objetivando-se 

aqui, a celeridade processual, não se permitindo, assim, sejam as partes 

intimadas para suprirem a falta ensejadora da extinção". Assim segue 

também o norte pretoriano: “RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE 

DEFERIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE 

SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INÉRCIA DO AUTOR 

INTIMADO EXPRESSAMENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE 

TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE. PRAZO DE 30 

DIAS NÃO PREVISTO NA LEI 9.099/95. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1º, DA LEI 9.099/95 QUE DISPENSA A 

INTIMAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER HIPÓTESE DE EXTINÇÃO. PETIÇÃO 

DE P. 155 PROTOCOLIZADA NO MESMO DIA, MAS EM HORÁRIO 

POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. "Contrariamente ao art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, nos casos ali elencados, a extinção do processo sem 

resolução do mérito, em qualquer hipótese, independerá, no juizado 

especial, de prévia intimação pessoal das partes, objetivando-se aqui, a 

celeridade processual, não se permitindo, assim, sejam as partes 

intimadas para suprirem a falta ensejadora da extinção" (PARIZATTO, 

João Roberto. Manual Prático do Juizado Especial Cível. São Paulo: Editora 

Parizatto, 2018, p. 173). (TJ-SC - RI: 00324676620138240023 Capital - 

Eduardo Luz 0032467-66.2013.8.24.0023, Relator: Marcelo Pizolati, Data 

de Julgamento: 28/02/2019, Primeira Turma de Recursos - Capital); 

“RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO ABANDONO DE 

CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO CREDOR – ARTIGO 51, § 1º DA LEI Nº 9.099/95. ATO 

INCOMPATÍVEL COM A CELERIDADE PROCESSUAL ATINENTE AOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ART. 2º, DA LEI Nº 9.099/95. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ DECISÃO A QUO MANTIDA. 

PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO”. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000306-02.2016.8.16.0126 - 

Palotina - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da 

Costa - J. 12.02.2020. (TJ-PR - RI: 00003060220168160126 PR 

0000306-02.2016.8.16.0126 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda 

Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 12/02/2020, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/02/2020). Sendo assim, 

considerando que o feito vem se arrastando por algum tempo, sendo 

contrário aos critérios que regem este juizado, não vislumbro alternativa 

senão extingui-lo. Isto posto, sem maiores delongas, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, c/c artigo 51, § 1º, da Lei n.º 9.099/1995. Sem custas e despesas 

processuais, nem honorários advocatícios, em virtude do exposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012371-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELE BARBOSA VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012371-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: TATIELE BARBOSA 

VALENTIM REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/1995. Julgo. Parte autora instada a dar continuidade no feito, 

deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação. O artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências que 

Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

Sendo assim, competia principalmente a parte autora conferir profícuo 

prosseguimento ao feito, porém, apesar de devidamente intimada, deixou 

escoar o prazo, mantendo-se inerte. Ademais, a Lei 9.099/1995 prevê em 

seu art. 2º os critérios que a postulação perante este juizado deve 

obedecer, dentre os quais destaco a celeridade e a economia processual. 

O art. 51 do mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo 

primeiro: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: (omissis) §1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.”. Como insta, no âmbito 

dos Juizados Especiais é dispensável a intimação pessoal para a extinção 

do processo em qualquer das hipóteses. Nessa linha de pensamento, 

calha a transcrição doutrinária de João Roberto Parizatto, in “Manual 

Prático do Juizado Especial Cível”, 2018, pág. 173, do seguinte jaez: 

"Contrariamente ao art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, nos 

casos ali elencados, a extinção do processo sem resolução do mérito, em 

qualquer hipótese, independerá, no juizado especial, de prévia intimação 

pessoal das partes, objetivando-se aqui, a celeridade processual, não se 

permitindo, assim, sejam as partes intimadas para suprirem a falta 

ensejadora da extinção". Assim segue também o norte pretoriano: 

“RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DEFERIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO POR 

ABANDONO. INÉRCIA DO AUTOR INTIMADO EXPRESSAMENTE PARA DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL E DE TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS. 

DESNECESSIDADE. PRAZO DE 30 DIAS NÃO PREVISTO NA LEI 9.099/95. 

PROCEDIMENTO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1º, DA LEI 

9.099/95 QUE DISPENSA A INTIMAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER 

HIPÓTESE DE EXTINÇÃO. PETIÇÃO DE P. 155 PROTOCOLIZADA NO 

MESMO DIA, MAS EM HORÁRIO POSTERIOR À PROLAÇÃO DA 

SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Contrariamente ao 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, nos casos ali 

elencados, a extinção do processo sem resolução do mérito, em qualquer 

hipótese, independerá, no juizado especial, de prévia intimação pessoal 

das partes, objetivando-se aqui, a celeridade processual, não se 

permitindo, assim, sejam as partes intimadas para suprirem a falta 

ensejadora da extinção" (PARIZATTO, João Roberto. Manual Prático do 

Juizado Especial Cível. São Paulo: Editora Parizatto, 2018, p. 173). (TJ-SC - 

R I :  0 0 3 2 4 6 7 6 6 2 0 1 3 8 2 4 0 0 2 3  C a p i t a l  -  E d u a r d o  L u z 

0032467-66.2013.8.24.0023, Relator: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 

28/02/2019, Primeira Turma de Recursos - Capital); “RECURSO 

INOMINADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO ABANDONO DE CAUSA 

POR MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

CREDOR – ARTIGO 51, § 1º DA LEI Nº 9.099/95. ATO INCOMPATÍVEL COM 

A CELERIDADE PROCESSUAL ATINENTE AOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS – ART. 2º, DA LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240 DO STJ DECISÃO A QUO MANTIDA. PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJPR - 1ª 

Turma Recursal - 0000306-02.2016.8.16.0126 - Palotina - Rel.: Juíza Maria 

Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 12.02.2020. (TJ-PR 

- RI: 00003060220168160126 PR 0000306-02.2016.8.16.0126 (Acórdão), 

Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, 

Data de Julgamento: 12/02/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

12/02/2020). Sendo assim, considerando que o feito vem se arrastando 

por algum tempo, sendo contrário aos critérios que regem este juizado, 

não vislumbro alternativa senão extingui-lo. Isto posto, sem maiores 

delongas, DECLARO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, § 1º, da Lei n.º 

9.099/1995. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004908-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEME VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004908-65.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ISAEME VIEIRA DA SILVA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GAIST - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000289-87.2020.8.11.0015. REQUERENTE: PERFISA - PERFILADOS DA 

AMAZONIA LTDA - EPP REQUERIDO: SAMUEL GAIST - ME Vistos etc. 

Petição derradeira aviada pela parte requerente a desistir da ação, 

requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A 
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desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições 

mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo 

modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo porque a desistência em 

pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, 

disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem 

honorários advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GAIST - ME (REQUERIDO)

M. L. SAMPAIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000288-05.2020.8.11.0015. REQUERENTE: PERFISA - PERFILADOS DA 

AMAZONIA LTDA - EPP REQUERIDO: M. L. SAMPAIO - ME, SAMUEL GAIST 

- ME Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte requerente a desistir 

da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve 

resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que 

pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de 

anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII 

e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, 

desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua 

admissão e homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em 

atendimento às disposições sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas e despesas 

processuais, nem honorários advocatícios, em virtude do exposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003852-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO WEIMER JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELOIR TEREZINHA GUEDES (EXCUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003852-89.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: RENILDO WEIMER JUNIOR 

EXCUTADO: CELOIR TEREZINHA GUEDES Vistos etc. Petição inicial de 

cumprimento de sentença, proferida no bojo dos autos nº 

1005382-02.2018.8.11.0015, que a parte promovente coligiu cópias, a 

instruir a pretensão em pauta. É o mínimo relatório. Decido. Calha assentar 

que não se justifica execução autônoma de título judicial em autos 

distribuídos com base em cópias da sentença, como nessa hipótese, 

olvidando o processo cognitivo. É cediço que a sede natural de se fazer o 

cumprimento da sentença é nos autos da condenação. Essas execuções 

mediante cópias da sentença, na verdade, como este caso bem ilustra, 

desvirtuam o controle e cria enchanças para se sobreporem execuções 

sucessivas e estéreis, da mesma espécie e sem efetividade alguma. O 

que deve ser tolhido. O processo sincrético facilita a vida dos litigantes em 

todos os sentidos e permite controle judicial do cumprimento da sentença, 

para não ocorrer várias execuções do mesmo título ou serem distribuídas 

ao alvedrio da parte, noutros juízos e até em comarcas diversas, a causar 

tumulto inevitável e inaceitável, já que só geraria atrapalho e não 

contribuiria de jeito maneira para a efetividade da prestação jurisdicional. 

Mister reforçar que a execução de sentença deve ser feita nos próprios 

autos da cognição, tendo em vista ter sido albergado pelo atual 

regramento processual o chamado processo sincrético, em que 

conhecimento e cumprimento são apenas fases distintas de um mesmo 

processo. No caso dos autos, o título executivo é uma sentença, proferida 

nesta Comarca, na 5ª Vara Cível, em regular processo cognitivo, de modo 

que esse é o Juízo competente para processar o pretendido cumprimento 

de sentença, nos termos do inciso II do art. 516 do CPC: “Art. 516. O 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu 

a causa no primeiro grau de jurisdição; [...]” Ainda, para corroborar, o § 1º 

do art. 3º da Lei nº 9.099/1995 dispõe que compete ao Juizado Especial 

promover a execução apenas de seus julgados e dos títulos executivos 

extrajudiciais que não superem o teto de 40 salários mínimos. O que não é 

o caso dos autos. In verbis: “Compete ao Juizado Especial promover a 

execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos executivos extrajudiciais, 

no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no 

§ 1º do art. 8º desta Lei”. Nesse passo, clarividente a inviabilidade da 

execução como ora pretendido, fora dos autos da condenação, sendo 

que se dá aquela em outro Juízo desta, e que, se insistir, poderá criar 

situação processual esdrúxula de fomentar ou permitir duplicidade ou 

mesmo a possibilidade de vários feitos executivos da mesma sentença. 

Sobre o tema, seguem arestos com destaques em negrito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS AO FADEP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, 

Nº 70082734658, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 13-12-2019) (TJ-RS - AC: 

70082734658 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 

13/12/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2020)”; 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL E VARA CÍVEL - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSAMENTO PERANTE O JUÍZO DA 

CAUSA ORIGINÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. "É competente 
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para processar a execução de sentença o juízo que decidiu a causa em 

primeiro grau de jurisdição, conforme o disposto no art. 575, II, do CPC, 

ainda que, posteriormente, norma constitucional estabeleça novas regras 

de distribuição de competência. Precedentes" (STJ - CONFLITO DE 

COMPETENCIA: CC 89387 MT 2007/0208919-8) (TJ-MG - CC: 

10000190350983000 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de 

Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 17/06/2019)”; “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DISTRIBUÍDA AO JUÍZO SUSCITANTE. A 

competência do feito determina-se no momento da distribuição, sendo 

irrelevante as modificações de fato e direito ocorridas posteriormente, 

devendo o cumprimento de sentença ser realizado no Juízo que decidiu a 

causa no primeiro grau de jurisdição. Inteligência dos artigos 87 e 475-P, II 

do CPC/1973 (artigos 43 e 516, II do NCPC/20015). Improcedência do 

Conflito. (TJ-RJ - CC: 00345591720198190000, Relator: Des(a). CELSO 

LUIZ DE MATOS PERES, Data de Julgamento: 14/10/2019, DÉCIMA 

CÂMARA CÍVEL)”. De lembrar, por fim, que a distribuição de causa 

executiva de título judicial em autos apartados, como neste caso, é causa 

de indeferimento da inicial, por inadequação da via eleita e incompetência 

deste Juízo (art. 330, inciso III, do CPC). É medida de rigor, a fazer cumprir 

o trilho processual legal no Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de 

jurisdição. Isto posto, declaro a incompetência deste juízo para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, com espeque no art. 516, inciso II, c/c 

art. 330, inciso III, ambos do CPC, pelo que declaro extinto o presente feito, 

nos termos do art. 924, inciso I, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, devidamente certificado, arquive-se, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013087-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013087-17.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RENAN OLIVEIRA 

NASCIMENTO REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA Vistos etc. Petição 

derradeira aviada pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a 

extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência 

da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. 

É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do 

CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições 

mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo 

modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo porque a desistência em 

pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, 

disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem 

honorários advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001529-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMOBILE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001529-14.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: FRANCISCO FILHO DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: DEMOBILE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA., 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos etc. 

Petição inicial de cumprimento de sentença, proferida no bojo dos autos nº 

13125-56.2013.811.0015, que a parte promovente coligiu cópias, a instruir 

a pretensão em pauta. É o mínimo relatório. Decido. Calha assentar que 

não se justifica execução autônoma de título judicial em autos distribuídos 

com base em cópias da sentença transitada em julgado, como nessa 

hipótese, olvidando o processo cognitivo. É cediço que a sede natural de 

se fazer o cumprimento da sentença é nos autos da condenação. Essas 

execuções mediante cópias da sentença, na verdade, como este caso 

bem ilustra, desvirtuam o controle e cria enchanças para se sobreporem 

execuções sucessivas e estéreis, da mesma espécie e sem efetividade 

alguma. O que deve ser tolhido. O processo sincrético facilita a vida dos 

litigantes em todos os sentidos e permite controle judicial do cumprimento 

da sentença, para não ocorrer várias execuções do mesmo título ou 

serem distribuídas ao alvedrio da parte, noutros juízos e até em comarcas 

diversas, a causar tumulto inevitável e inaceitável, já que só geraria 

atrapalho e não contribuiria de jeito maneira para a efetividade da 

prestação jurisdicional. Mister reforçar que a execução de sentença deve 

ser feita nos próprios autos da cognição, tendo em vista ter sido 

albergado pelo atual regramento processual o chamado processo 

sincrético, em que conhecimento e cumprimento são apenas fases 

distintas de um mesmo processo. No caso dos autos, o título executivo é 

uma sentença, proferida nesta Comarca, na 4ª Vara Cível, em regular 

processo cognitivo, de modo que esse é o Juízo competente para 

processar o pretendido cumprimento de sentença, nos termos do inciso II 

do art. 516 do CPC: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á 

perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; 

[...]” Ainda, para corroborar, o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.099/1995 dispõe 

que compete ao Juizado Especial promover a execução apenas de seus 

julgados e dos títulos executivos extrajudiciais que não superem o teto de 

40 salários mínimos. O que não é o caso dos autos. In verbis: “Compete ao 

Juizado Especial promover a execução: I - dos seus julgados; II - dos 

títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário 

mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei”. Nesse passo, 

clarividente a inviabilidade da execução como ora pretendido, fora dos 

autos da condenação, sendo que se dá aquela em outro Juízo desta, e 

que, se insistir, poderá criar situação processual esdrúxula de fomentar 

ou permitir duplicidade ou mesmo a possibilidade de vários feitos 

executivos da mesma sentença. Sobre o tema, seguem arestos com 

destaques em negrito: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FADEP. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO 

PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC. 

APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70082734658, Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 

13-12-2019) (TJ-RS - AC: 70082734658 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, 

Data de Julgamento: 13/12/2019, Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 20/01/2020)”; “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO 

ESPECIAL E VARA CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

PROCESSAMENTO PERANTE O JUÍZO DA CAUSA ORIGINÁRIA - 
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COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. "É competente para processar a 

execução de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de 

jurisdição, conforme o disposto no art. 575, II, do CPC, ainda que, 

posteriormente, norma constitucional estabeleça novas regras de 

distribuição de competência. Precedentes" (STJ - CONFLITO DE 

COMPETENCIA: CC 89387 MT 2007/0208919-8) (TJ-MG - CC: 

10000190350983000 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de 

Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 17/06/2019)”; “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DISTRIBUÍDA AO JUÍZO SUSCITANTE. A 

competência do feito determina-se no momento da distribuição, sendo 

irrelevante as modificações de fato e direito ocorridas posteriormente, 

devendo o cumprimento de sentença ser realizado no Juízo que decidiu a 

causa no primeiro grau de jurisdição. Inteligência dos artigos 87 e 475-P, II 

do CPC/1973 (artigos 43 e 516, II do NCPC/20015). Improcedência do 

Conflito. (TJ-RJ - CC: 00345591720198190000, Relator: Des(a). CELSO 

LUIZ DE MATOS PERES, Data de Julgamento: 14/10/2019, DÉCIMA 

CÂMARA CÍVEL)”. De lembrar, por fim, que a distribuição de causa 

executiva de título judicial em autos apartados, como neste caso, é causa 

de indeferimento da inicial, por inadequação da via eleita e incompetência 

deste Juízo (art. 330, inciso III, do CPC). É medida de rigor, a fazer cumprir 

o trilho processual legal no Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de 

jurisdição. Isto posto, declaro a incompetência deste juízo para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, com espeque no art. 516, inciso II, c/c 

art. 330, inciso III, ambos do CPC, pelo que declaro extinto o presente feito, 

nos termos do art. 924, inciso I, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, devidamente certificado, arquive-se, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010866-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILEINE SANTOS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP317707-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010866-32.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOSILEINE SANTOS DO 

CARMO REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte requerente a desistir da 

ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições 

mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo 

modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo porque a desistência em 

pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, 

disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem 

honorários advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000909-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE REGINA FEYH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000909-02.2020.8.11.0015. AUTOR(A): GRACIELE REGINA FEYH REU: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte requerente a 

desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o 

breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011778-29.2017.8.11.0015

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:

LARISSA GABRIELA CRIVELARO LEITZKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011778-29.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 
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MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: LARISSA GABRIELA CRIVELARO 

LEITZKE Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte requerente a 

desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o 

breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PAZZANESE BARREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000347-90.2020.8.11.0015. AUTOR: BEATRIZ PAZZANESE BARREIRA 

REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Petição derradeira aviada pela 

parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002799-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002799-15.2016.8.11.0015. AUTOR(A): LUCIA DOS SANTOS DA SILVA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008563-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA DALTOE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008563-45.2017.8.11.0015. AUTOR(A): KATIUSCIA DALTOE REU: 
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MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005141-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DO CANTO SOMAVILA GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005141-62.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SONIA MARIA DO CANTO 

SOMAVILA GAMA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição 

derradeira aviada pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a 

extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência 

da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. 

É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do 

CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições 

mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo 

modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo porque a desistência em 

pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, 

disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem 

honorários advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005449-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO LEANDRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005449-64.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LAZARO LEANDRO VIEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP 

Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte requerente a desistir da 

ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições 

mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo 

modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo porque a desistência em 

pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, 

disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem 

honorários advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011212-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILEIDE DE ALMEIDA MENDES CAVAZZINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011212-80.2017.8.11.0015. AUTOR(A): LUZILEIDE DE ALMEIDA MENDES 
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CAVAZZINI REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira 

aviada pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é 

uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a 

dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005129-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005129-48.2017.8.11.0015. AUTOR(A): VILMA MARQUES DE OLIVEIRA 

SILVA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009219-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BETE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009219-02.2017.8.11.0015. AUTOR(A): TEREZINHA BETE DA SILVA 

OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012083-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA FERREIRA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012083-13.2017.8.11.0015. AUTOR(A): VANDERLEIA FERREIRA 

BEZERRA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do 
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art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012297-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SIMOES CARBONARO OAB - MS18294 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012297-33.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DARCI PERON REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, dispensado o relatório. 

Dicção do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. Fundamento. Decido. Ressai dos 

autos que a parte promovente não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimada, bem como não apresentou 

justificativa. O Enunciado n.º 20 do FONAJE, estabelece que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, In verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. A propósito, seguem arestos com destaques em 

negrito: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DA JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs 

recurso inominado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento na ausência de justificativa legal da 

parte autora sobre sua ausência à audiência de conciliação. 2. Nas suas 

razões recursais, a parte autora apresenta o recurso inominado para 

justificar sua ausência à audiência de conciliação e requerer a reforma da 

sentença para que seja redesignada nova data. Contrarrazões 

apresentadas. 3. Nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95, extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. O § 2º, do mesmo 

artigo, prescreve que, quando a parte comprovar que a ausência 

decorreu de força maior, poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento 

das custas. 4. Acontece que a parte autora não apresentou qualquer 

justificativa para sua ausência à audiência de conciliação. Apenas diante 

da interposição do Recurso Inominado que a parte detalhou os motivos 

para tal, colacionando documentos facilmente obtidos à época da 

ausência. 5. Desta forma, correta a sentença que extinguiu o processo 

sem resolução do mérito, isto em razão da desídia da parte autora, que 

não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou qualquer 

justificativa em tempo hábil. 6. Recurso da parte autora conhecido e não 

provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Condenada 

a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 

55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da 

concessão da gratuidade de justiça. 8. Acórdão elaborado de 

conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (TJ-DF 

07093796120198070009 DF 0709379-61.2019.8.07.0009, Relator: 

ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda 

Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/12/2019 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.); “JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. ADVOGADO DA PARTE AUTORA PRESENTE. AUSÊNCIA 

DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-PA - RI: 

00025587020148140136 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA 

ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 20/02/2019, TURMA RECURSAL 

PERMANENTE, Data de Publicação: 08/03/2019); “RECURSO INOMINADO. 

JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À 

AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO 

COMPARECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ART 51, I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(,Número do Processo: 80027187820178050014, Relator (a): PAULO 

CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 

13/04/2019 )”. (TJ-BA 80027187820178050014, Relator: PAULO CESAR 

BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

13/04/2019). Portanto, a extinção do processo é medida que se impõe. Isto 

posto, com esteio na disposição do Enunciado nº 20 do FONAJE, c/c art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, ante a ausência da parte promovente na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, condeno a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. P. I. C. 

Sinop-MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015032-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO KOZAEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015032-39.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIO SERGIO KOZAEN 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, dispensado o 

relatório. Dicção do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. Fundamento. Decido. 

Ressai dos autos que a parte promovente não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimada, bem como não apresentou 

justificativa. O Enunciado n.º 20 do FONAJE, estabelece que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 334 de 510



conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, In verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. A propósito, seguem arestos com destaques em 

negrito: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DA JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs 

recurso inominado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento na ausência de justificativa legal da 

parte autora sobre sua ausência à audiência de conciliação. 2. Nas suas 

razões recursais, a parte autora apresenta o recurso inominado para 

justificar sua ausência à audiência de conciliação e requerer a reforma da 

sentença para que seja redesignada nova data. Contrarrazões 

apresentadas. 3. Nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95, extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. O § 2º, do mesmo 

artigo, prescreve que, quando a parte comprovar que a ausência 

decorreu de força maior, poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento 

das custas. 4. Acontece que a parte autora não apresentou qualquer 

justificativa para sua ausência à audiência de conciliação. Apenas diante 

da interposição do Recurso Inominado que a parte detalhou os motivos 

para tal, colacionando documentos facilmente obtidos à época da 

ausência. 5. Desta forma, correta a sentença que extinguiu o processo 

sem resolução do mérito, isto em razão da desídia da parte autora, que 

não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou qualquer 

justificativa em tempo hábil. 6. Recurso da parte autora conhecido e não 

provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Condenada 

a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 

55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da 

concessão da gratuidade de justiça. 8. Acórdão elaborado de 

conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (TJ-DF 

07093796120198070009 DF 0709379-61.2019.8.07.0009, Relator: 

ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda 

Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/12/2019 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.); “JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. ADVOGADO DA PARTE AUTORA PRESENTE. AUSÊNCIA 

DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-PA - RI: 

00025587020148140136 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA 

ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 20/02/2019, TURMA RECURSAL 

PERMANENTE, Data de Publicação: 08/03/2019); “RECURSO INOMINADO. 

JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À 

AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO 

COMPARECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ART 51, I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(,Número do Processo: 80027187820178050014, Relator (a): PAULO 

CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 

13/04/2019 )”. (TJ-BA 80027187820178050014, Relator: PAULO CESAR 

BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

13/04/2019). Portanto, a extinção do processo é medida que se impõe. Isto 

posto, com esteio na disposição do Enunciado nº 20 do FONAJE, c/c art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, ante a ausência da parte promovente na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, condeno a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. P. I. C. 

Sinop-MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012002-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DE ARAUJO (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012002-93.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDREIA ALVES DE ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, dispensado o relatório. 

Dicção do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. Fundamento. Decido. Ressai dos 

autos que a parte promovente não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimada, bem como não apresentou 

justificativa. O Enunciado n.º 20 do FONAJE, estabelece que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, In verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. A propósito, seguem arestos com destaques em 

negrito: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DA JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs 

recurso inominado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento na ausência de justificativa legal da 

parte autora sobre sua ausência à audiência de conciliação. 2. Nas suas 

razões recursais, a parte autora apresenta o recurso inominado para 

justificar sua ausência à audiência de conciliação e requerer a reforma da 

sentença para que seja redesignada nova data. Contrarrazões 

apresentadas. 3. Nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95, extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. O § 2º, do mesmo 

artigo, prescreve que, quando a parte comprovar que a ausência 

decorreu de força maior, poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento 

das custas. 4. Acontece que a parte autora não apresentou qualquer 

justificativa para sua ausência à audiência de conciliação. Apenas diante 

da interposição do Recurso Inominado que a parte detalhou os motivos 

para tal, colacionando documentos facilmente obtidos à época da 

ausência. 5. Desta forma, correta a sentença que extinguiu o processo 

sem resolução do mérito, isto em razão da desídia da parte autora, que 

não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou qualquer 

justificativa em tempo hábil. 6. Recurso da parte autora conhecido e não 

provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Condenada 

a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 

55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da 

concessão da gratuidade de justiça. 8. Acórdão elaborado de 

conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (TJ-DF 

07093796120198070009 DF 0709379-61.2019.8.07.0009, Relator: 

ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda 

Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/12/2019 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.); “JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. ADVOGADO DA PARTE AUTORA PRESENTE. AUSÊNCIA 

DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-PA - RI: 

00025587020148140136 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA 

ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 20/02/2019, TURMA RECURSAL 

PERMANENTE, Data de Publicação: 08/03/2019); “RECURSO INOMINADO. 

JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À 

AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO 

COMPARECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ART 51, I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
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(,Número do Processo: 80027187820178050014, Relator (a): PAULO 

CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 

13/04/2019 )”. (TJ-BA 80027187820178050014, Relator: PAULO CESAR 

BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

13/04/2019). Portanto, a extinção do processo é medida que se impõe. Isto 

posto, com esteio na disposição do Enunciado nº 20 do FONAJE, c/c art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, ante a ausência da parte promovente na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, condeno a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. P. I. C. 

Sinop-MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON MARCOS LAURINDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000353-97.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ODAIR JOSE SILVA 

REQUERIDO: CLEYTON MARCOS LAURINDO Vistos etc. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, dispensado o 

relatório. Dicção do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. Fundamento. Decido. 

Ressai dos autos que a parte promovente não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimada, bem como não apresentou 

justificativa. O Enunciado n.º 20 do FONAJE, estabelece que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, In verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. A propósito, seguem arestos com destaques em 

negrito: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DA JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs 

recurso inominado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento na ausência de justificativa legal da 

parte autora sobre sua ausência à audiência de conciliação. 2. Nas suas 

razões recursais, a parte autora apresenta o recurso inominado para 

justificar sua ausência à audiência de conciliação e requerer a reforma da 

sentença para que seja redesignada nova data. Contrarrazões 

apresentadas. 3. Nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95, extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. O § 2º, do mesmo 

artigo, prescreve que, quando a parte comprovar que a ausência 

decorreu de força maior, poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento 

das custas. 4. Acontece que a parte autora não apresentou qualquer 

justificativa para sua ausência à audiência de conciliação. Apenas diante 

da interposição do Recurso Inominado que a parte detalhou os motivos 

para tal, colacionando documentos facilmente obtidos à época da 

ausência. 5. Desta forma, correta a sentença que extinguiu o processo 

sem resolução do mérito, isto em razão da desídia da parte autora, que 

não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou qualquer 

justificativa em tempo hábil. 6. Recurso da parte autora conhecido e não 

provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Condenada 

a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 

55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da 

concessão da gratuidade de justiça. 8. Acórdão elaborado de 

conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (TJ-DF 

07093796120198070009 DF 0709379-61.2019.8.07.0009, Relator: 

ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda 

Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/12/2019 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.); “JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. ADVOGADO DA PARTE AUTORA PRESENTE. AUSÊNCIA 

DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-PA - RI: 

00025587020148140136 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA 

ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 20/02/2019, TURMA RECURSAL 

PERMANENTE, Data de Publicação: 08/03/2019); “RECURSO INOMINADO. 

JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À 

AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO 

COMPARECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ART 51, I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(,Número do Processo: 80027187820178050014, Relator (a): PAULO 

CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 

13/04/2019 )”. (TJ-BA 80027187820178050014, Relator: PAULO CESAR 

BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

13/04/2019). Portanto, a extinção do processo é medida que se impõe. Isto 

posto, com esteio na disposição do Enunciado nº 20 do FONAJE, c/c art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, ante a ausência da parte promovente na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, condeno a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. P. I. C. 

Sinop-MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005533-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINCENZI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA (REQUERIDO)

NEZZI DE LIMA & LIMA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005533-02.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VINCENZI & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: NEZZI DE LIMA & LIMA LTDA - ME, INDIANARA TAMIRES 

NEZZI DE LIMA Vistos etc. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, dispensado o relatório. Dicção do art. 38 

da Lei nº 9.099/1995. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte 

promovente não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

devidamente intimada, bem como não apresentou justificativa. O Enunciado 

n.º 20 do FONAJE, estabelece que: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, In verbis: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I- quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. A propósito, 

seguem arestos com destaques em negrito: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA 

PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO 

DA JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de 

conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a 

sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento na ausência de justificativa legal da parte autora sobre sua 

ausência à audiência de conciliação. 2. Nas suas razões recursais, a 

parte autora apresenta o recurso inominado para justificar sua ausência à 

audiência de conciliação e requerer a reforma da sentença para que seja 
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redesignada nova data. Contrarrazões apresentadas. 3. Nos termos do 

art. 51 da Lei 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. O § 2º, do mesmo artigo, prescreve que, quando a parte 

comprovar que a ausência decorreu de força maior, poderá ser isentada, 

pelo Juiz, do pagamento das custas. 4. Acontece que a parte autora não 

apresentou qualquer justificativa para sua ausência à audiência de 

conciliação. Apenas diante da interposição do Recurso Inominado que a 

parte detalhou os motivos para tal, colacionando documentos facilmente 

obtidos à época da ausência. 5. Desta forma, correta a sentença que 

extinguiu o processo sem resolução do mérito, isto em razão da desídia da 

parte autora, que não compareceu à audiência de conciliação e não 

apresentou qualquer justificativa em tempo hábil. 6. Recurso da parte 

autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. 7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte 

recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em 

razão da concessão da gratuidade de justiça. 8. Acórdão elaborado de 

conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (TJ-DF 

07093796120198070009 DF 0709379-61.2019.8.07.0009, Relator: 

ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda 

Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/12/2019 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.); “JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. ADVOGADO DA PARTE AUTORA PRESENTE. AUSÊNCIA 

DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-PA - RI: 

00025587020148140136 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA 

ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 20/02/2019, TURMA RECURSAL 

PERMANENTE, Data de Publicação: 08/03/2019); “RECURSO INOMINADO. 

JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À 

AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO 

COMPARECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ART 51, I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(,Número do Processo: 80027187820178050014, Relator (a): PAULO 

CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 

13/04/2019 )”. (TJ-BA 80027187820178050014, Relator: PAULO CESAR 

BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

13/04/2019). Portanto, a extinção do processo é medida que se impõe. Isto 

posto, com esteio na disposição do Enunciado nº 20 do FONAJE, c/c art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, ante a ausência da parte promovente na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, condeno a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. P. I. C. 

Sinop-MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011674-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SLAVINSKI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA BORGES CARVALHO PARRIAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011674-66.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SLAVINSKI & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: LEILA BORGES CARVALHO PARRIAO Vistos etc. Com arrimo 

nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, 

dispensado o relatório. Dicção do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte promovente não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente intimada, 

bem como não apresentou justificativa. O Enunciado n.º 20 do FONAJE, 

estabelece que: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o 

comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, In verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I- quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo”. A propósito, seguem arestos 

com destaques em negrito: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE 

AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DA 

JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na 

qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que 

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na 

ausência de justificativa legal da parte autora sobre sua ausência à 

audiência de conciliação. 2. Nas suas razões recursais, a parte autora 

apresenta o recurso inominado para justificar sua ausência à audiência de 

conciliação e requerer a reforma da sentença para que seja redesignada 

nova data. Contrarrazões apresentadas. 3. Nos termos do art. 51 da Lei 

9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. O § 2º, do mesmo artigo, prescreve que, quando a parte 

comprovar que a ausência decorreu de força maior, poderá ser isentada, 

pelo Juiz, do pagamento das custas. 4. Acontece que a parte autora não 

apresentou qualquer justificativa para sua ausência à audiência de 

conciliação. Apenas diante da interposição do Recurso Inominado que a 

parte detalhou os motivos para tal, colacionando documentos facilmente 

obtidos à época da ausência. 5. Desta forma, correta a sentença que 

extinguiu o processo sem resolução do mérito, isto em razão da desídia da 

parte autora, que não compareceu à audiência de conciliação e não 

apresentou qualquer justificativa em tempo hábil. 6. Recurso da parte 

autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. 7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte 

recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em 

razão da concessão da gratuidade de justiça. 8. Acórdão elaborado de 

conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (TJ-DF 

07093796120198070009 DF 0709379-61.2019.8.07.0009, Relator: 

ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda 

Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/12/2019 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.); “JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. ADVOGADO DA PARTE AUTORA PRESENTE. AUSÊNCIA 

DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-PA - RI: 

00025587020148140136 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA 

ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 20/02/2019, TURMA RECURSAL 

PERMANENTE, Data de Publicação: 08/03/2019); “RECURSO INOMINADO. 

JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À 

AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO 

COMPARECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ART 51, I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(,Número do Processo: 80027187820178050014, Relator (a): PAULO 

CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 

13/04/2019 )”. (TJ-BA 80027187820178050014, Relator: PAULO CESAR 

BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

13/04/2019). Portanto, a extinção do processo é medida que se impõe. Isto 

posto, com esteio na disposição do Enunciado nº 20 do FONAJE, c/c art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, ante a ausência da parte promovente na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, condeno a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. P. I. C. 

Sinop-MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013529-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEUDO SANTOS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013529-80.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IRINEUDO SANTOS 

SOBRINHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, dispensado o 

relatório. Dicção do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. Fundamento. Decido. 

Ressai dos autos que a parte promovente não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimada, bem como não apresentou 

justificativa. O Enunciado n.º 20 do FONAJE, estabelece que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, In verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. A propósito, seguem arestos com destaques em 

negrito: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DA JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs 

recurso inominado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento na ausência de justificativa legal da 

parte autora sobre sua ausência à audiência de conciliação. 2. Nas suas 

razões recursais, a parte autora apresenta o recurso inominado para 

justificar sua ausência à audiência de conciliação e requerer a reforma da 

sentença para que seja redesignada nova data. Contrarrazões 

apresentadas. 3. Nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95, extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. O § 2º, do mesmo 

artigo, prescreve que, quando a parte comprovar que a ausência 

decorreu de força maior, poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento 

das custas. 4. Acontece que a parte autora não apresentou qualquer 

justificativa para sua ausência à audiência de conciliação. Apenas diante 

da interposição do Recurso Inominado que a parte detalhou os motivos 

para tal, colacionando documentos facilmente obtidos à época da 

ausência. 5. Desta forma, correta a sentença que extinguiu o processo 

sem resolução do mérito, isto em razão da desídia da parte autora, que 

não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou qualquer 

justificativa em tempo hábil. 6. Recurso da parte autora conhecido e não 

provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Condenada 

a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 

55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da 

concessão da gratuidade de justiça. 8. Acórdão elaborado de 

conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (TJ-DF 

07093796120198070009 DF 0709379-61.2019.8.07.0009, Relator: 

ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda 

Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/12/2019 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.); “JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. ADVOGADO DA PARTE AUTORA PRESENTE. AUSÊNCIA 

DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-PA - RI: 

00025587020148140136 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA 

ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 20/02/2019, TURMA RECURSAL 

PERMANENTE, Data de Publicação: 08/03/2019); “RECURSO INOMINADO. 

JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À 

AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO 

COMPARECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ART 51, I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(,Número do Processo: 80027187820178050014, Relator (a): PAULO 

CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 

13/04/2019 )”. (TJ-BA 80027187820178050014, Relator: PAULO CESAR 

BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

13/04/2019). Portanto, a extinção do processo é medida que se impõe. Isto 

posto, com esteio na disposição do Enunciado nº 20 do FONAJE, c/c art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, ante a ausência da parte promovente na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, condeno a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. P. I. C. 

Sinop-MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009361-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

CINDY CRISTHIANE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1009361-35.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDO 

MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA e outro. REQUERIDO: UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Vistos etc. 

Diante da satisfação da obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004510-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA SAMPAIO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma data (04/04/2017) 03 (três) 

demandas em face da Ré, sendo que a petição inicial é praticamente 

idêntica em ambas as demandas, ou seja, a fundamentação é pautada na 

alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que nunca teve 

relação jurídica com as rés, postulando a declaração de inexistência de 

débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se conexas duas ou 

mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir". 

Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas no 

mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de 

pedir. “In casu”, entendo que há conexão, pois a discussão versa sobre a 

mesma relação jurídica entre as partes, sendo que a negativação por mais 
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de uma vez (conforme extrato serasa) se deu por existirem várias faturas 

em aberto. Sendo assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos 

de nº: 1004512-88.2017.8.11.0015, 1004511-06.2017.8.11.0015 e 

1004510-21.2017.8.11.0015; DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs contra a Requerida 03 (três) demandas idênticas, visando 

a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta extrato de 

faturas e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. A Requerente apresentou 

impugnações genéricas e alegações frágeis, sendo muito mais verossímel 

a tese apresentada pela Ré, corroborada por diversos extratos de 

faturas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: 1004512-88.2017.8.11.0015, 1004511-06.2017.8.11.0015 e 

1004510-21.2017.8.11.0015, por versarem sobre os mesmos fatos e 

mesma causa de pedir. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor 

da parte Autora. CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento de 

custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

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: 1006692-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HARILSON AUGUSTO OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

HEITOR AUGUSTO OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

CLEIDE DA FONSECA OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT8126-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONILHO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. I- Consigno, inicialmente, que os direitos de posse sobre bens 

imóveis podem ser partilhados em ação de inventário. Contudo, verifico 

inexistir documentação suficiente a demonstrar que o bem imóvel em 

questão estava na posse do de cujus quando da abertura da sucessão, 

sendo que o documento de id. 21399598 se mostra insuficiente ao fim 

colimado. Deve assim, o(a) inventariante fazer prova de sua efetiva 

posse, juntando ao feito, ainda que em nome de terceiro, matrícula 

atualizada que protege referido imóvel, além de documentação 

contemporânea a demonstrar o exercício do direito possessório, isso no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nesse aspecto. II- Após, 

conclusos para análise. III- Às providências.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1000200-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLE GOMES SIGAUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - 846.156.301-82 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA GOMES SIGAUD (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Intime a inventariante a cumprir integralmente o 

despacho/decisão de id. 19351601, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentando as certidões negativas dos municípios onde localizados os 

bens imóveis inventariados, além da expedida pela PGE/MT. II- Junte ao 

feito, no mesmo prazo acima, cópia atualizada da matrícula n.º 26.543, do 

1º Tabelionato de Registro de Imóveis da Cidade de Várzea Grande - MT e 

eventuais posteriores. III- Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1009822-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCUS VINICIUS DA SILVA (REQUERENTE)

THAIANY MAMEDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

EVERONICIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALVES BEZERRA OAB - MT25757/O (ADVOGADO(A))

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA PIO SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. II- Nomeio inventariante o Sr. 

MARIO SEBASTIÃO DA SILVA, que independente de compromisso, 

desempenhará o seu encargo (CPC., art. 660, “caput”). III- O rito do 

arrolamento pressupõe a vinda, com a inicial, de relação de bens e 

herdeiros, atribuição de valores aos bens do espólio, observado o 

disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil, e o esboço de partilha 

amigável na forma do artigo 664 do Código de Processo Civil. É 

necessária, também, a prova da quitação dos tributos relativos aos bens 

do espólio (certidões negativas Municipal, Estadual e Federal) e de suas 

rendas (CPC., art. 664, § 5º). Processe-se, pois, o arrolamento, 

providenciando-se, no prazo de 30 (trinta) dias: a) Certidões negativas 

das respectivas Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome 

da de cujus, inclusive a expedida pela PGE/MT; b) Cessão dos direitos 

hereditários ou partilha amigável; c) O comprovante de pagamento do ITCD 

ou prova de sua isenção; D) procuração de todos os herdeiros, inclusive 

os herdeiros indicados na certidão de óbito de id. 22534495; e) matrícula 

atualizada do imóvel inventariado; f) Certidão negativa de testamento. IV- 

Cumpridas as determinações acima, dê-se vista ao representante do 

Ministério Público, pelo prazo legal. V- Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007598-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA OAB - MT15579/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA JULIANA RODRIGUES SILVA OAB - MT25404/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. N. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que não há qualquer empecilho 

para a decretação do divórcio, haja vista a impossibilidade de 

reconciliação já manifestada pelas partes. A divergência se instaura 

apenas no que tange à comprovação da propriedade quanto aos bens 

integrantes do patrimônio comum e alimentos. Assim, o feito comporta 

julgamento parcial de mérito quanto à matéria incontroversa, nos termos do 

art. 356, I, do CPC. No mais, verifica-se a legitimidade das partes, o pedido 

é juridicamente possível e encontram-se presentes as condições da ação 

e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desta feita, quanto ao divórci0, não há controvérsias a exigir maiores 

dilações probatórias, 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. Assim, estritamente nesse ponto, a ação merece ser julgada 

procedente. Desnecessária a realização de audiência de justificação da 

separação de fato, pois com o advento da EC nº 66/2010, a decretação do 

divórcio não mais exige a separação judicial, passando a permitir o 

divórcio direto sem causa e prazos, conferindo nova redação ao art. 

226,§ 6º, da Constituição Federal, que passou a dispor: Art. 226. A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ressalta-se que 

desnecessária a comprovação do lapso temporal antes exigido, bem como 

a demonstração de quaisquer causas para consubstanciar o divórcio. 

Diante do exposto, com fundamento no art. 356, I, do CPC, conheço em 

parte o pedido inicial, apenas quanto ao Divórcio de JOSÉ SIMIÃO 

RODRIGUES FILHO E ADRIELLE DO NASCIMENTO BRAGA RODRIGUEs 

para DECLARAR dissolvido o vínculo CONJUGAL que mantinham, julgando 

procedente o pedido e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO, 

fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 

6º da Constituição federal E ART. 487, i, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

A cônjuge varoa voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: ADRIELLE 

DO NASCIMENTO BRAGA. Transitada em julgado, expeça-se o 

competente mandado de averbação e/ou inscrição ao Cartório de Registro 

Civil competente. No tocante aos alimentos, partilha patrimonial e efeitos da 

revelia - matérias que se revelam controversas na presente lide-, 

determino o retorno dos autos conclusos após o período descrito na 

Portaria-Conjunta n.º 249/2020, para saneamento/deliberação. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003108-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA PINTO DE LIMA (INVENTARIADO)

ROSANGELA PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BENTO DA SILVA MESA (HERDEIRO)

ELSON SEBASTIAO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. I- Intime-se a requerente a juntar aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, a certidão de óbito de LUCIANA PINTO DE LIMA, sob pena 

de extinção. II- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1020179-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA MACIEL GRIGOLETO (REQUERENTE)

MALDENO GRIGOLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-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. RAQUEL SOUZA MACIEL 

GRIGOLETO e MALDENO GRIGOLETO, devidamente qualificados nos 

autos, ingressaram com pedido de Divórcio Consensual, apresentando, 

acordo sobre os alimentos, guarda e direito de visitas. Não amealharam 

bens. 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 RAQUEL SOUZA MACIEL 

GRIGOLETO e MALDENO GRIGOLETO 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, com a ressalva 

acima apontada com relação a imóvel a ser partilhado. A requerente 

voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: RAQUEL SOUZA MACIEL. 

Expeça-se termo de guarda em favor da requerente. 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008086-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDI MARCOS ROGERIO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JORGE LUIZ HADDAD OAB - MT6741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELLY ROCHA PIMENTEL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Verifico que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos no artigo 319 e 320 do CPC. II- Dessa 

forma, faculto à parte autora a emenda da inicial, sanando as 

irregularidades, devendo colacionar aos autos o título que pretende se 

exonerar. No prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 

321 do CPC, sob pena de indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001205-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI ANTONIO DE ARRUDA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNADETE RITA MARIA DE MIRANDA ARRUDA (RECONVINDO)

JEANDERSON MIRANDA DE ARRUDA (RECONVINDO)

 

Vistos. Defiro o pedido de id. 30040646, e concedo mais 15 (quinze) dias 

de prazo, para o autor cumprir a determinação de id. 28883969. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019571-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. P. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. A. D. B. (REU)

 

Vistos. Para o reconhecimento da união estável há necessidade de se 

comprovar a inexistência de impedimento ao casamento (art. 1.723, § 1º, 

do CC). Nestes termos, intimem-se os requerentes para que tragam aos 

autos cópia de suas certidões de nascimento ou casamento (atualizadas), 

bem como declarações firmadas por 3(três) testemunhas que atestem a 

convivência, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001924-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. P. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. V. S. D. S. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Sobre a contestação ofertada em id. 25373544, manifeste-se o 

requerente, no prazo legal. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1019948-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVILAZIO VILMAR DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EFRIDA DE CASTRO DA SILVA (ESPÓLIO)

 

Vistos. I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 319, inciso Vi, e 320 do CPC. II- Dessa forma, faculto à parte 

autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade 

com o artigo 321 do CPC, de modo a sanar as irregularidades, devendo 

juntar a certidão de óbito de sua genitora, bem como informar qual a 

instituição bancária em que esta recebia o beneficio previdenciário, sob 

pena de indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005549-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HUMBERTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA OAB - MT11261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA MURARO (REQUERIDO)

 

Vistos. Para o reconhecimento da união estável há necessidade de se 

comprovar a inexistência de impedimento ao casamento (art. 1.723, § 1º, 

do CC). I- Dessa forma, faculto à parte autora a emenda da inicial, 

sanando as irregularidades constatadas, devendo trazer aos autos sua 

certidão de nascimento ou de casamento – caso já tenha sido casado 

anteriormente – com averbação da separação ou do divórcio, RECENTE. 

Outrossim, deverá a parte apresentar declarações de 03 testemunhas, 

confirmando a alegada união estável no período apresentado, com firma 

reconhecida em cartório; bem assim esclarecer o período exato da 

convivência, adequando inclusive os pedidos descritos na exordial, forte 

no artigo 319, IV, do CPC, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento (artigo 320 do CPC). II- Deve ainda, trazer aos versão 

atualizada da matrícula que protege o imóvel componente do patrimônio 

comum. III- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015, sem prejuízo de posterior 

revogação. IV- Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005606-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER ALVES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE OLIVEIRA PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771-O 

(ADVOGADO(A))

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. I- Intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 dias, se tem interesse em prosseguir com o 

acordo juntado no id. 26711137. II- Caso positivo, vistas ao MP. III- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1017827-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. B. (REQUERIDO)

K. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERREIRA LEITE OAB - MT14081-O (ADVOGADO(A))

RANIELE SOUZA MACIEL OAB - MT23424-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE ROSA DE SOUZA OAB - MT15779-O (ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-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 Certidão Processo: 

1017827-57.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda]; Certifico que a expedição do termo de 

guarda Compartilhada, conforme foi deferido na r. sentença, somente é 

possível com a presença dos guardiões em secretaria, ocasião em que 

será lavrado, constando a data e o horário do ato. Sendo assim, logo após 

o retorno normal das atividades presenciais do TJ/MT, deverão as partes 

comparecer para lavratura do documento. Nesta oportunidade, intimo 

também o d. patrono da autora, da decisão de id.31406349.
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Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007400-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THYNNA KELLEN DOURADO RODRIGUES (REQUERENTES)

WELVES CLEBIO RODRIGUES ARAUJO (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DA ROCHA OAB - MT25950-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. THYNNA KELLEN DOURADO 

COSTA e WELVES CLEBIO RODRIGUES ARAUJO ajuizaram o presente 

PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA 

ESTABELECER A REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E O DESCONTO EM 

FOLHA DO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS. Pois bem, 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 extrajudicial 

celebrado entre as partes, nos termos do artigo 200 do CPC. Oficie-se ao 

empregador do requerente para desconto em folha de pagamento e 

depósito em conta. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001602-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. D. S. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. A. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. CREUZA BATISTA DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA e CARLOS CÉSAR ALVES DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificados, ingressaram com pedido de Divórcio 

Consensual. Amealharam bens, um cuja propriedade fora comprovada e o 

outro comprovaram apenas a posse. Acordaram sobre alimentos ao filho, 

guarda, bem como sobre o direito de visitas. O Ministério Público instou-se 

favorável ao acordo no id. 31245257. 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. Demais disso, a 

partilha do imóvel efetivada entre os interessados (o que caberá à 

requerente na partilha), haja vista ausência de comprovação de sua 

propriedade, apenas posse, gerará efeito tão somente entre os mesmos, 

por força do artigo 1.245, do Código Civil, que assim assevera: “Art. 1.245. 

Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título 

translativo no Registro de Imóveis.” 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 CREUZA BATISTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA e CARLOS CÉSAR 

ALVES DE OLIVEIRA 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 

(partilha do bem registrado, alimentos, guarda e direito de vistas), nos 

termos expendidos na inicial, com a ressalva acima apontada com relação 

a imóvel a ser partilhado cuja propriedade não se comprovou. A 

requerente voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: CREUZA 

BATISTA DOS SANTOS. 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004232-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA RODRIGUES NOVAES FERREIRA OAB - 571.410.701-25 

(REPRESENTANTE)

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, tendo em vista a resposta enviada pela Caixa Econômica 

Federal, impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar, 

em cumprimento ao r. despacho de id 25013685.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1019552-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. F. D. J. (REQUERENTE)

A. M. D. C. C. (REQUERENTE)

E. F. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT25774/O 

(ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE Nº 1019552-81.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (intimação), juntada aos autos, encaminho-a à imprensa para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 23 de abril de 

2020. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000514-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1000514-83.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - À(o) Advogado(a) da Parte 

Autora para impugnar no prazo legal. Várzea Grande/MT, 23 de abril de 

2020. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000200-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA RODRIGUES BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEIXOTO DO ESPIRITO SANTO (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000200-06.2020.8.11.0002 CERTIFICO 
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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, informe o email da Agência de Previdência de Mato 

Grosso do Sul - AGEPREV, com a finalidade de enviar o oficio conforme 

determinação ID 28888542 - Decisão, tendo em vista que estamos 

trabalhando em sistema de TELETRABALHO conforme as Portarias 

conjuntas 247; 249 e 281/2020 Várzea Grande/MT, 24 de abril de 2020. 

Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009216-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA VIEGAS APOLINARIO OAB - MT5255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1009216-18.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Aos Advogados das partes 

para trazer aos autos a certidão de casamento para expedição do 

mandado de averbação. Várzea Grande/MT, 24 de abril de 2020. Edith 

Garcia Analista Judicial

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010386-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC LEOR BORGES (REQUERENTE)

BENEDITA PENHA DE CAMPOS (REQUERENTE)

MARIO BORGES (REQUERENTE)

JOAO BRAIS NUNES BORGES (REQUERENTE)

GONCALO DOMINGOS NUNES BORGES (INVENTARIANTE)

MARIA CONCEICAO BORGES CURADO (REQUERENTE)

VALDEMIRA BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARGARIDA NUNES BORGES (REQUERENTE)

JOSE PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

GONCALINA BORGES CURADO (REQUERENTE)

SIMAO JOSE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENEDITO BORGES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO ARROLAMENTO Vistos, Intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, trazendo aos autos os 

documentos necessários à propositura da presente ação (cópia dos 

documentos pessoais dos requerente), bem como para que regularize a 

representação processual, juntando aos autos instrumento procuratório, 

sob pena de indeferimento do pedido. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011204-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1011204-11.2018.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, conforme Contestação (ID:31301908 de 

16/04/2020, que impulsiono estes autos a parte autora para impugnação 

no prazo legal.. VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020. Assinado 

Digitalmente AECIO DA SILVA MIRANDA Gestor de Secretaria Sede do 

juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 

– e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009487-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

ROSANGELA DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (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 - 1009487-61.2018.8.11.0002 ALVARÁ 

JUDICIAL Vistos. Consoante a informação contida na petição de ID 

31026815, determino ao Senhor Gestor Judicial que certifique a existência 

de valores vinculados a esses autos. Em caso positivo, expeça-se o 

respectivo Alvará Judicial, conforme requerido. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1010867-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RENATA SOUZA FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA RENATA SOUZA FALCAO OAB - MT0016775A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (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 AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Vistos. 

Considerando-se o equívoco na manifestação de ID n. 25340752, dê-se 

nova vista dos autos ao Ministério Público. Após, conclusos. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016715-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE LEMOS PASTORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL EDSON PASTORIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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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 ALVARÁ. Vistos, Defiro os requerimentos contidos no pedido de 

ID n. 30628929, oficie-se as instituições financeiras para que informe a 

esse juízo a existência de valores em nome de Daniel Edson Pastorio 

portador do RG nº 19598025 SSP/MT, inscrito no CPF nº 872.037.669-34. 

Com a vinda das informações, dê-se vista dos autos aos requerentes; 

após, conclusos. Às providências. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010803-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCA NARCILENE HOLANDA DA SILVA OAB - 904.036.491-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTONIO PERES DA SILVA (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 AÇÃO DE ALIMENTOS Vistos. Com base na força atrativa do 

artigo 14, da Lei n.° 11.340/2006, declino da competência, eis que absoluta 

em razão da matéria, a Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher dessa Comarca, para o julgamento da presente 

lide, juntamente com os autos n.° 1010664-89.2020.8.11.0002, envolvendo 

as mesmas partes. Nesse sentido se posiciona o E. Tribunal de Justiça 

deste Estado: “EMENTA. MEDIDA PROTETIVA – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE DIVÓRCIO EM 

JUÍZO DA FAMÍLIA – APLICAÇÃO DO ART. 14, DA LEI 11.340/2006 – 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA – JUÍZO COMPETENTE PARA O PROCESSO – 

[...] Pedido que tem por fundamento ou mantenha relação com a prática de 

violência doméstica e familiar contra a mulher submete-se à competência 

de juízo especializado para estas causas. A força atrativa do art. 14, da 

Lei n. 11.340/2006 torna absoluta a competência do juízo especializado em 

violência doméstica e familiar para as ações que envolvam as mesmas 

partes.[...]QUINTA CÂMARA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

113921/2011- CLASSE CNJ - 202 – COMARCA CAPITAL. Número do 

Protocolo: 113921/2011. Data de Julgamento: 11-4-2012.” – grifei 

Remetam-se os autos para redistribuição àquele Juízo com as 

homenagens de estilo. Procedam-se as baixas e anotações de praxe. 

Ciência ao MP. Intimem-se. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010667-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRCE ELENA MUNIZ MENDES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT14091-O (ADVOGADO(A))

Marlene Ferreira de Aguiar César OAB - MT15908-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRED JORGE MENDES (DE CUJUS)

Outros Interessados:

ALEX JORGE MENDES (HERDEIRO)

ADRIANO JOSE MENDES (HERDEIRO)

ANDERSON MAIK MENDES (HERDEIRO)

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 INVENTÁRIO Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio 

inventariante JOIRCE ELENA MUNIZ MENDES, que prestará compromisso 

em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes 

(Artigo 617, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Cite-se a 

Fazenda (CPC art. 626), para que manifeste-se sobre os valores, 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro em 15 (quinze) dias 

(art. 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 638), manifestando-se expressamente. Notifique-se após o 

representante do Ministério Público. Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

ultimas declarações (art. 628) e digam, em 15 (dez) dias (art. 637). Se 

concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638). Intimem-se. 

Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1012151-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA REGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO PJE - 1012151-31.2019-8.11.0002 AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REQUERENTE: ANTÔNIA REGINA DE 

OLIVEIRA. Vistos. Trata-se de pedido de retificação de nome em registro 

civil formulado por ANTÔNIA REGINA DE OLIVEIRA. Aduz a requerente 

que nasceu em Itinga, no estado do Pará, constando esta localidade em 

seu registro de nascimento. Informa a requerente que Itinga é um dos 

núcleos urbanos do município de Dom Eliseu. Destaca que ao solicitar a 

atualização de seus documentos pessoais junto à POLITEC, foi informada 

que o município não consta no sistema, motivo que inviabiliza nova 

documentação. Instado a se manifestar, o representante do Ministério 

Público opinou pela procedência do pedido (ID. 25643493). É o relatório. 

Decido. Depreende-se dos autos que o requerente busca a retificação do 

registro civil objetivando alterá-lo para incluir como local de nascimento o 

município de Dom Eliseu- PA. Dessa forma, entendo que o pedido deve ser 

julgado procedente, nos termos do que dispõe o artigo 109, § 5º da Lei de 

Registros Públicos, que assim preceitua “Art. 109. Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. (...) § 5º 

Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será 

remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do 

Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á.” Nesse sentido, o 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim se 

posicionou em casos semelhantes: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO - SEGUNDA VIA DA 

CERTIDÃO DE ASSENTO CIVIL - INFORMAÇÕES CONTIDAS EM CARTEIRA 

DE IDENTIDADE - REGISTRO NÃO LOCALIZADO NOS ARQUIVOS E 

LIVROS DO RESPECTIVO CARTÓRIO - CONJUNTO PROBATÓRIO 

INSUFICIENTE. 1. É admissível a restauração do assentamento de registro 

civil, no entanto, esta possui caráter excepcional, devendo haver a devida 

motivação, conforme dispõe o art. 109 da Lei de Registros Públicos. 2. A 

restauração mostra-se cabível caso ocorra o extravio ou a danificação do 

assento de registro civil, com vistas à recomposição de seu conteúdo. 3. 

A despeito das informações contidas na carteira de identidade da 

requerente, estas não encontram respaldo nos arquivos e livros do 

Cartório de Registro Civil da cidade onde ela alega ter nascido, tampouco 

daqueles das cidades e distritos vizinhos, inexistindo nos autos qualquer 

elemento que indique ter ocorrido o cancelamento indevido do registro de 

nascimento ou a perda dos dados da autora nas aludidas Serventias. 4. 

Inexistência nos autos de elemento idôneo apto a autorizar a restauração 

do registro civil da apelante, nos moldes em que requerido, em especial 

pelas incipientes provas documental e testemunhal produzidas. 5. Recurso 

não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0435.14.000521-4/001, Relator: 

Des. José Eustáquio Lucas Pereira”. (JD Convocado) 5ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 10/10/0019, publicação da súmula em 14/10/2019). Dessa 

maneira, nos termos do disposto no artigo 109, § 5º, da Lei nº 6.015/73 

cumulado com o artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado, e, via de consequência, determino a 

retificação do registro de nascimento ANTÔNIA REGINA DE OLIVEIRA, 
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expedindo-se mandado ao Cartório do Único Oficio de Rondon do Para/PA, 

para que retifique o registro de nascimento da autora, fazendo constar 

como local de nascimento o município de Dom Eliseu- PA . Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Tratando-se de jurisdição voluntária, resta evidente o 

desinteresse da parte autora em recorrer, pelo que determino desde já 

que seja certificado o transito em julgado, bem como as respectivas 

expedições necessárias. Sem custas. Sem honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P.I.C. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008723-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI FELIPE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA REINERS GONCALVES OAB - MT14875/O-O (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1008723-12.2017.8.11.0002 CERTIFICO que o Recurso de Apelação 

é tempestivo (OBS.: Portaria Conjunta n.249 e 281 – COVID-19). Assim, 

IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO do (a) advogado da 

parte requerida/apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000508-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CAMBRAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1000508-42.2020.8.11.0002 CERTIFICO que a contestação é 

tempestiva. Assim, IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO 

da parte requerente para, querendo, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004339-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALEXANDRE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1004339-69.2018.8.11.0002 CERTIFICO que o Recurso de Apelação 

é tempestivo. Assim, IMPULSIONO o processo para proceder a 

INTIMAÇÃO do (a) advogado da parte requerida/apelada para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000349-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA XAVIER DE MATOS BELEM 01587636107 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CAROLINA FREITAS PINHEIRO OAB - BA49796 (ADVOGADO(A))

KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA OAB - BA22644 (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1000349-41.2016.8.11.0002 CERTIFICO que o Recurso de Apelação 

é tempestivo. (OBS.: Portaria Conjunta n.249 e 281 – COVID-19). Assim, 

IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO do (a) advogado da 

parte requerida/apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005211-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILCA SARDINHA DO AMARAL RIBEIRO (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1005211-21.2017.8.11.0002 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: 1004230-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BOTELHO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PJE n.1004230-84.2020.8.11.0002 CERTIFICO que a contestação é 

tempestiva. Assim, IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO 

da parte requerente para, querendo, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003441-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE MARQUES FERREIRA (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1003441-90.2017.8.11.0002 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: 1001702-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-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))
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Outros Interessados:

JOANICE GOMES DA SILVA (REPRESENTADO)

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PJE n. 1001702-82.2017.8.11.0002 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000566-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS NEVES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que o Recurso de Apelação foi 

interposto tempestivamente, impulsiono os autos com intimação ao 

advogado da parte requerida para apresentar as contrarrazões no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020 TÂNIA SEBASTIANA 

RODRIGUES TÉCNICA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008779-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ASSIS DE FIGUEIREDO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1008779-45.2017.8.11.0002 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: 1005291-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BRANDAO DE ARRUDA JUNIOR (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1005291-82.2017.8.11.0002 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: 1004020-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARCELO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1004020-38.2017.8.11.0002 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007642-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA PEROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO OAB - SP196337 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que o Recurso de Apelação foi 

interposto tempestivamente, impulsiono os autos com intimação ao 

advogado da parte requerida para apresentar as contrarrazões no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020 TÂNIA SEBASTIANA 

RODRIGUES TÉCNICA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007026-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVERALDO PEREIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1007026-19.2018.8.11.0002 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: 1004515-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORDELINA MARIA DE ARRUDA (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. 1004515-82.2017.8.11.0002 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004628-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE PINHEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1004628-70.2016.8.11.0002 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010527-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESANO SOARES RODRIGUES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010527-10.2020.8.11.0002. 

AUTOR: DIOCESANO SOARES RODRIGUES REU: BRDU SPE VARZEA 

GRANDE LTDA Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de 

Ação de Rescisão Contratual com pedido de tutela de urgência, requer 

que se declare a rescisão do contrato, a suspensão do pagamento das 

parcelas até o final da demanda, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. 

Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de 

dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; Da análise dos autos, verifico que a parte autora informa a 

realização de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de o 

lote 10, quadra 32, localizado no bairro Parque das Águas, em Várzea 

Grande/MT, conforme contrato juntado à Id. nº 31301273. Na adesão o 

Requerente realizou o pagamento do sinal em 01 (uma) parcela de R$ 

10.523,60 (dez mil e quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos). 

Adimpliu ainda com 54 (cinquenta e quatro) parcelas complementares de 

R$ 408,15 (quatrocentos e oito reais e quinze centavos), iniciando 

25/02/2015 até 25/08/2019, totalizando o valor das parcelas no montante 

de R$ 22.040,10 (vinte e dois mil e quarenta reais e dez centavos), 

conforme comprovantes de pagamento anexo. Salienta que, se deparou 

com o pior momento financeiro de sua vida, razão pela qual procurou a 

empresa requerida na mais genuína boa-fé para devolver o bem adquirido, 

com o fito de reaver os valores despendidos. Ressalta que a requerida se 

negou a fazer a rescisão contratual, contrariando os princípios 

consumeristas e determinações jurisprudenciais. No caso em tela, há risco 

de dano irreparável ou de difícil reparação para a autora, caso continue 

realizando o pagamento das prestações mensais do contrato firmado com 

a requerida. Ora, requer a rescisão do pacto, não se justificando, pois, a 

manutenção dos pagamentos, cuja suspensão evita sua constituição em 

mora pela promitente vendedora, com consequências mais danosas para 

ambas as partes. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, 

haja vista que, caso o pedido de rescisão contratual seja julgado 

improcedente, as parcelas decorrentes do contrato deverão ser 

devidamente adimplidas pela autora, acrescidas dos devidos encargos 

contratuais. Nesse sentido, Saliente-se que a inscrição dos nomes dos 

devedores em cadastros de inadimplentes tem dupla finalidade, quais 

sejam a proteção ao crédito e o induzimento ao rápido pagamento da 

dívida. No caso em tela, sendo deferida a tutela de urgência para 

suspensão da cobrança das parcelas vincendas, não haverá 

inadimplência e, portanto, não haverá motivo para inclusão do nome do 

Agravante nos cadastros de inadimplentes. A autora demonstra o 

pagamento de todas as parcelas do contrato até o ajuizamento da ação, 

não se justificando, pois, a manutenção dos pagamentos, cuja suspensão 

evita sua constituição em mora pela promitente vendedora, com 

consequências mais danosas para ambas as partes. Assim, deve ser 

suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, por haver 

verossimilhança nas alegações da autora e aparência de direito a amparar 

sua pretensão. Sobre o assunto entende a jurisprudência; EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - TUTELA DE 

URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS 

- POSSIBILIDADE. Presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo 

de dano, ante a possibilidade de rescisão do contrato, impõe-se o 

deferimento da tutela de urgência requerida para suspender o pagamento 

das parcelas vincendas do contrato que se pretende rescindir. (TJ-MG - 

AI: 10346170001801001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 

03/12/0018, Data de Publicação: 12/12/2018). Com relação ao segundo 

requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vejo 

também estar demonstrado, vez não se mostra admissível exigir-se da 

parte a obrigação de permanecer com a responsabilidade de arcar com o 

pagamento das parcelas vincendas e, portanto, sujeita às penalidades 

pelo seu não cumprimento, quando se trata de rescisão contratual, o que 

pode-lhe causar muitos prejuízos. DIANTE DISSO, estando suficientemente 

demonstrados os requisitos, concedo A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR que o requerido se abstenha de cobrar as parcelas 

referentes ao contrato de Compra e Venda do imóvel aqui discutido, lote 

10, quadra 32, localizado no bairro Parque das Águas, em Várzea 

Grande/MT, em virtude da discussão quanto à rescisão contratual, sob 

pena de multa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos) reais. Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 10/08/2020, às 15:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010088-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Frigorífico Pantanal (REQUERIDO)

RICARDO ANDRE QUAINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1010088-96.2020.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 
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Após, devolva-se com as nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande/MT, 24 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346560 Nr: 13079-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: ANANIAS EPIFÂNIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONILDO JOSÉ DE ASSIS, VERONICA MARIA 

DE SOUZA E SILVA DA SILVA, EMPREENDIMENTO NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, PAULO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:MT 7.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:MT 10.557, LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9.250/MT, 

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:17738

 ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva, para determinar a extinção 

do feito sem resolução do mérito com relação aos embargados PAULO 

BARBOSA DA SILVA e VERÔNICA MARIA DE SOUZA E SILVA DA SILVA, 

nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condeno o embargante ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa. Observada a gratuidade da justiça concedida.Preclusa a presente 

decisão, retifique-se o polo passivo da ação.No mais, não há pedidos de 

nulidades que ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo 

o feito comporta julgamento no estado em que se encontra.Desse modo, 

DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do 

CPC, fixo como pontos controvertidos: a aquisição legítima e o exercício da 

posse anterior à penhora pelo embargante.Defiro a produção de prova 

requerida pelo embargante (fls. 88), consistente em depoimento pessoal 

dos embargados e prova testemunhal, ficando este desde já advertido de 

que deverão comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo 

presumidos confessados os fatos alegados caso não compareça ou 

comparecendo, se recuse a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão (CPC, § 1º, art. 385). Caso queiram provar o alegado por meio 

de documentos deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.Para tanto, designo a audiência de instrução e julgamento para 

o dia 9 de setembro de 2020 às 15horas. As partes deverão apresentar o 

rol de testemunhas com prazo de 30 (trinta) dias antecedentes à audiência 

designada e com observância da regra processual (CPC – art. 450), sob 

pena de indeferimento.A intimação das testemunhas arroladas deverá ser 

providenciada pela parte que as arrolou (artigo 455, do CPC) (...).Consigno 

que, a inércia na realização da intimação da testemunha importa na 

desistência de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346562 Nr: 13081-42.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: ANTONIO DE SOUZA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONILDO JOSÉ DE ASSIS, VERONICA MARIA 

DE SOUZA E SILVA DA SILVA, EMPREENDIMENTO NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, PAULO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:MT 7.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:MT 10.557, LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9.250/MT, 

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:17738

 Vistos.(...). Portanto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva, para 

determinar a extinção do feito sem resolução do mérito com relação aos 

embargados PAULO BARBOSA DA SILVA e VERÔNICA MARIA DE 

SOUZA E SILVA DA SILVA, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condeno 

o embargante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa. Observada a gratuidade da justiça 

concedida.Preclusa a presente decisão, retifique-se o polo passivo da 

ação.No mais, não há pedidos de nulidades que ensejem em provimento de 

urgência nesta fase, nem mesmo o feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra.Desse modo, DECLARO SANEADO O FEITO. Nos 

termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos 

controvertidos: a aquisição legítima e o exercício da posse anterior à 

penhora pelo embargante.Defiro a produção de prova requerida pelo 

embargante (fls. 82), consistente em depoimento pessoal dos embargados 

e prova testemunhal, (..). Caso queiram provar o alegado por meio de 

documentos deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.Para tanto, designo a audiência de instrução e julgamento para 

o dia 9 de setembro de 2020 às 14h. As partes deverão apresentar o rol 

de testemunhas com prazo de 30 (trinta) dias antecedentes à audiência 

designada e com observância da regra processual (CPC – art. 450), sob 

pena de indeferimento.A intimação das testemunhas arroladas deverá ser 

providenciada pela parte que as arrolou (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 da testemunha importa na desistência de sua 

inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419458 Nr: 21729-74.2015.811.0002

 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: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:MT 6.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do 

CPC, para: a) confirmar o provimento jurisdicional de urgência antecipado 

concedido em favor da autora e condenar a parte ré ao cumprimento de 

obrigação de fazer consistente em viabilizar que a parte autora conclua as 

atividades acadêmicas do oitavo semestre do Curso de Serviço Social, a 

qual, desde já, consigno que foi devidamente cumprida, com a colação de 

grau da aluna, e b) condenar a requerida à reparação do dano moral, ora 

arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir 

da publicação desta sentença, de acordo com a Súmula n° 362 do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, e acréscimo de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação, por se tratar de ilícito contratual.Ante a 

sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, a parte ré, vencida 

na maior parte, fica responsável pelo pagamento do percentual de 70% 

(setenta por cento) das custas e despesas processuais e a parte autora 

com os 30% (trinta por cento) restante. Ambas as partes deverão pagar 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

condenação ao patrono da parte contrária, tendo em vista a natureza da 

causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, 

nos termos do art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação. Devendo ser 

observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade 

concedida à requerente (fls. 60).Publique-se e intimem-se.Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 370827 Nr: 20037-74.2014.811.0002

 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: GONÇALO CANUTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:MT 7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO NUNES NEVES DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 348 de 510



ARAÚJO - OAB:MT 18415, ROXÂNIA VILELA AVALLONE PIRES - 

OAB:MT 18.947/B

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, 

tendo em vista que lhe foi deferido a gratuidade da justiça (fls. 40), a 

exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o 

art. 98, § 3º do CPC. Por fim, à vista da improcedência da ação principal, 

restou prejudicada a análise da lide secundária, devendo ser extinta sem 

resolução do mérito, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

suscitada pela denunciada.No mais, incumbe à parte denunciante arcar 

com o pagamento da verba honorária devida à denunciada e das 

despesas processuais relativas à lide secundária quando a lide principal é 

julgada improcedente, pois foi quem deu causa à instauração da demanda 

paralela, visto que a falta de denunciação não constituiria óbice a que o 

direito de regresso fosse exercido em ação autônoma.A esse respeito, 

colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...) Em 

relação à lide secundária – denunciação da lide-, tendo em vista a perda 

do objeto, julgo extinto o processo, sem resolução o mérito, na forma do 

art. 485, VI, do CPC. Condeno a denunciante ao pagamento das custas e 

dos honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% do valor da 

causa (art.85, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 416628 Nr: 20273-89.2015.811.0002

 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: LINDALVA MENDES PEREIRA, ZILDA MENDES PEREIRA

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

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 13.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Ante exposto, conheço e ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, a fim de corrigir a decisão objurgada tão somente para 

alterar seu dispositivo e fazer constar: “Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, consequentemente, 

REVOGO a liminar concedida anteriormente às fls. 54/55, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.”.Mantenho incólumes os demais termos da sentença.Aguarde-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 403321 Nr: 13061-17.2015.811.0002

 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: LUCIA MARQUES AGOSTINHO PADRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S.A, CENTRAIS ELÉTRICAS DE 

MATO GROSSO - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da 

causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º 

do CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 

98, §3º, do CPC, haja vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita 

(fl. 16).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. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391062 Nr: 5961-11.2015.811.0002

 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: TRANSOURO LTDA-ME, CLAUDETE BRAMBATI 

VENSON, SILVANIA NOVAIS VENSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, YASUDA 

MARÍTIMA AUTO SEGUROS, MARÍTIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:MT 14.266/B, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT 15.013A, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16120, STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:17617

 Vistos.Compulsando os autos verifico que a denunciante à lide não foi 

devidamente intimada para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada pela denunciada, haja vista que a certidão de fls. 341 intimou 

apenas a parte autora para impugnar a contestação de fls. 294/301, 

quando deveria ter intimado também a denunciante/requerida. De tal modo, 

para se evitar futuras arguições de nulidade, deve-se oportunizar o 

cont rad i tór io  à  denunc ian te .Ass im sendo,  in t ime-se  a 

denunciante/requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação à contestação da denunciação à lide.Sem prejuízo, 

cumpre anotar que o presente feito encontra-se apensado ao de n. 

11686-12.2014, cód. 450659, proposto pela requerida em desfavor da 

autora Transouro Ltda. Naquele feito, não se obteve êxito na citação da 

requerida, ora autora, haja vista que ao diligenciar no endereço informado 

na inicial desta ação o oficial de justiça certificou que a empresa 

mudou-se, e em Consulta ao se CNPJ na Receita Federal, constatou-se 

que a sua situação é inapta e não consta outro endereço.Com efeito, em 

razão do princípio da cooperação instituído no art. 6º do CPC, segundo o 

qual: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, 

DETERMINO que a autora, no prazo de 10 (dez) dia, informe seu atual 

endereço ou de suas sócias de forma a permitir a sua efetiva citação nos 

autos em apenso, ou ainda que se dê por citada naqueles autos.Consigno 

que, ambos os processos estão inseridos na META 2 do CNJ e a 

providência acima determinada é necessária para se evitar a suspensão 

do presente feito por um longo período, haja vista que naqueles autos 

sequer houve a citação e em razão da conexão ambos devem ser 

julgados simultaneamente .Informado o endereço, expeça-se o mandado 

de citação nos autos em apenso (cód. 450659), caso contrário, 

expeça-se a citação por edital.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de 

processo Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450659 Nr: 11686-12.2014.811.0003

 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: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOURO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:MT 14.266/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Consta às fls. 284/286 petição em que a requerente requer a 

citação por edital da requerida, haja vista que não se obteve êxito na sua 

citação no endereço informado nos autos em apenso, no qual a requerida 

é a autora(cód. 391062). Alternativamente, pleiteia a expedição de novo 

mando de citação a ser cumprido pelo mesmo oficial de justiça. (...).No 

caso, foi tentada a citação da requerida no mesmo endereço informando 

nos autos em apenso, todavia o oficial de justiça certifico que foi-lhe dito 

informou que a empresa mudou-se (fls. 278).Em razão disso, nesta data, 

realizei consulta do CNPJ da requerida no site da Receita Federal, obtendo 

a informação de que a sua situação cadastral é inapta, como se observa 

no extrato a seguir juntado. Ainda, o endereço informado pelas sócias da 
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requerida naqueles autos é o mesmo da empresa ré, onde o oficial de 

justiça não obteve êxito na citação, não sendo comunicada a mudança de 

endereço naqueles autos, de modo que seria pertinente o pedido de 

citação por edital.Entretanto, em uma última tentativa de efetivar a citação 

da requerida, e em observância ao princípio da cooperação estabelecido 

no art. 6º do CPC, nesta data, determinei que a parte autora do processo 

em apenso, ora requerida, informasse seu endereço ou comparecesse 

espontaneamente nos pressentes autos de modo a suprir sua citação.De 

tal modo, deve-se aguardar o decurso do prazo concedida à requerida 

nos autos em apenso (10 dias). Em sendo informado o endereço para 

citação, expeça-se o respectivo mandado de citação. Caso a requerida se 

dê por citada, aguarde o decurso do prazo para a apresentação da 

defesa.Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

desde já defiro o pedido de fls. 285, com fulcro no artigo 256, I, do Código 

de Processo Civil, e determino a citação por edital da requerida pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391196 Nr: 6025-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FIRMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR HENRIQUE PALEARE, SHEILLA FARIAS 

PALEARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LAVEZZO - OAB:MT 

5.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18.024/MT

 Diante do exposto, declaro o feito saneado.Fixo como pontos 

controvertidos: a existência/validade de negócio jurídico entre as partes; 

se o crédito em discussão decorre da prática de agiotagem pelo 

requerente; o pagamento parcial do débito e a obrigação dos 

embargados/requeridos de pagar o débito em discussão (art. 357, II, do 

CPC).Assim, defiro as provas requeridas pelas partes consistentes em 

depoimento pessoal dos requeridos e prova testemunhal. Consigno que, 

que caso queiram provar o alegado por meio de documentos deverá 

fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Para tanto, 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 2 de outubro de 

2020 às 15h30.As partes deverão apresentar o rol de testemunhas com 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, e 

com observância da regra processual (CPC – art. 450), sob pena de 

indeferimento.A intimação das testemunhas arroladas deverá ser 

providenciada pela parte que as arrolou (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 da testemunha importa na desistência de sua 

inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC.Intimem-se, 

pessoalmente, os requeridos para comparecerem à audiência (art. 385, § 

1º, do CPC).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405521 Nr: 14236-46.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOOS 

IMOBILIÁRIOS SEP LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297.608 

OAB/SP

 Vistos.

Aportou-se aos autos petição da parte autora requerendo a alteração do 

polo passivo para da ação, substituindo a requerida Gold Delos 

Empreendimentos Imobiliário pelo atual proprietário do Imóvel, Aldinei 

Santana da Costa.

Instada a manifestar quanto ao pedido de substituição a requerida 

manifestou concordância (fls. 215).

À vista da concordância da requerida, defiro o requerimento formulado 

pela autora para determinar a alteração do polo passivo da presente ação 

substituindo a requerida GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO 

pelo atual proprietário do Imóvel, ALDINEI SANTANA DA COSTA.

 Tendo em vista a incidência do CPC/15, cite-se e intime-se o requerido, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

de conciliação que designo para o dia 3 de setembro de 2020, às 16horas.

Consigne-se que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo 

de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (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).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346993 Nr: 13427-90.2014.811.0002

 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: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

-DPVAT S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZACARIAS CONCEIÇÃO VITALINO, VANIA 

AZEVEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN - 

OAB:3556/MS, FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - OAB:16.956 

MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josianne Amélia Correa de 

Souza Fernandes - OAB:OAB/MT 7716, LUZANIL C. DE SOUZA 

MARTINS - OAB:OAB-MT 7572

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO de mérito, com base no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência arcará 

a autora com o pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, fixados por equidade em R$2.000,00, 

observado o valor irrisório da causa (artigo 85, parágrafo 8º, 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, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 416141 Nr: 19982-89.2015.811.0002

 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: MARÍLIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A, 

MRV PRIME CHAPADA DOS GUIMARÃES SPE LTDA, PRIME 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do 

CPC, para CONDENAR a requerida a: 1) Ressarcir os valores pagos a 

título de juros de obra, nos meses de setembro a dezembro de 2014, na 

forma simples, acrescidos de juros e correção monetária de acordo com 

os índices de INPC desde o seu pagamento, o que deverá ser comprovado 

por ocasião da liquidação de sentença; 2) ao ressarcimento do aluguel, de 

R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, a título de indenização por danos 

materiais, no período da demora (setembro a dezembro de 2013), corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, acrescido de juros legais 

de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, REVOGO a decisão que 
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concedeu a tutela antecipada (fls. 212);Ante a sucumbência recíproca, 

nos termos do art. 86 do CPC, a parte autora, vencida na maior parte, fica 

responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) 

das custas e despesas processuais e a parte ré com os 40% (quarenta 

por cento) restante. Ambas as partes deverão pagar honorários 

advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação 

ao patrono da parte contrária, tendo em vista a natureza da causa; o grau 

do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação. Devendo ser observado o 

disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida à 

requerente (fls. 130).Publique-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 425846 Nr: 25061-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 13.741, Priscilla Andressa de Oliveira Dias - OAB:23973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, CYRO VILELA DA FONSECA JUNIOR 

- OAB:8853, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Ante o exposto, diante dos fatos e documentos trazidos ao bojo dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DA REQUERIDA e JULGO PROCEDENTE A 

AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial 

(CPC, art. 702, § 8º). Por consequência, julgo extinto o feito com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sobre as taxas condominiais 

incidem juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a 

partir do vencimento de cada parcela, conforme vencimentos delineados 

na exordial (fl. 31/32), computando-se igualmente os valores das parcelas 

vencidas no decorrer da ação, com o acréscimo da multa de 2% sobre o 

montante do débito, conforme previsão do art. 323 do CPC e 1.336, § 1º, 

do CC.Condeno as requeridas ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, § 

2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

condenação.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitada em julgado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora do valor depositado pela 

requerida às fls. 154/155.Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 412653 Nr: 18138-07.2015.811.0002

 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: ESPEDITO LOPES DOS SANTOS, DELICIMAR 

RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR IMOBILIARIA/ CONSTRUTORA, ANA 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na 

presente ação para CONDENAR a ré: a) à obrigação de fazer consistente 

em providenciar os reparos necessários no imóvel alienado ao autor, no 

prazo de 90 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena da obrigação 

ser convertida em perdas e danos que deverá ser apurada em liquidação 

de sentença, montante que deverá ser atualizado pelo INPC a contar da 

data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de 1% ao mês a contar 

do decurso do prazo de 90 dias acima mencionado; b) ao pagamento de 

indenização por danos morais em favor do autor, na quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária pelo INPC a partir 

desta data, acrescida de juros 1% ao mês de mora desde a citação Ante a 

sucumbência condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do 

zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC.10593Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Após, nada 

sendo requerido, no prazo de 30(trinta) dias, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de ser 

desarquivado a pedido das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 413816 Nr: 18829-21.2015.811.0002

 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: DIEGO NEVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTO E 

PARTICIPAÇÕES, GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14.019/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:MT 

19.023-A, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - OAB:20.298-A/MT, 

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora para 

CONDENAR, de forma solidária as requeridas a: a) restituir a quantia 

despendida a título de aluguel, no valor de R$700,00 (setecentos reais) 

mensais, a título de indenização por danos materiais, no período da 

demora (7 meses, novembro de 2012 a junho de 2013), corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, acrescido de juros legais 

de 1% ao mês, desde a citação.; e) a indenizar a parte autora pelos danos 

morais ocasionados, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso 

(prazo máximo para a entrega do imóvel) e correção monetária pelo INPC a 

partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). Por fim, declaro a 

prescrição da pretensão da restituição do valor pago a título de 

corretagem.Em consequência, julgo extinto o deito com resolução do 

mérito nos termos do art. 487, I e II, do CPC.Ante a sucumbência recíproca, 

nos termos do art. 86 do CPC, a parte ré, vencida na maior parte, fica 

responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) 

das custas e despesas processuais e a parte autora com os 40% 

(quarenta por cento) restante. Ambas as partes deverão pagar honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação 

ao patrono da parte contrária, tendo em vista a natureza da causa; o grau 

do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação. Devendo ser observado o 

disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida ao 

requerente (fls. 146).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 413982 Nr: 18902-90.2015.811.0002

 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: CRISTIANA PEREIRA DA SILVA, ASSIS RODRIGUES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 Ante o exposto, por tudo mais que nos autos consta, Julgo Procedente o 

pedido autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC; para DECLARAR a aquisição da propriedade, pela 

usucapião do Lote 08, Quadra 19, na Rua L, no Loteamento Cidade de 

Deus, com área total de 331,69m², nesta Comarca de Várzea Grande, 

registrado sob a matrícula de n. 4.927, do 1º Serviço Notarial e de 

Registros de Várzea Grande, em favor dos requerentes CRISTIANA 

PEREIRA DA SILVA e ASSIS RODRIGUES DA SILVA.Nos termos do art. 

1.238 do novo Código Civil, a presente sentença, meramente declaratória 

da aquisição da propriedade imóvel, servirá de título para o registro no 

cartório respectivo. O registro no serviço de imóveis não dependerá do 
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pagamento do imposto de transmissão, vez que se trata de forma 

originária de aquisição da propriedade.Deixo de condenar a parte ré ao 

pagamento de custas e honorários sucumbenciais, uma vez que, partindo 

do princípio da causalidade, esta não deu causa a presente demanda, 

tampouco apresentou resistência ao pedido autoral.Após o trânsito em 

julgado, expeça-se o competente mandado de registro de domínio em 

favor da autora junto ao CRI supra indicado, para que seja procedida à 

retificação da matrícula do imóvel em epígrafe e a abertura de matrícula 

individualizada para o lote sub judice, instruindo o referido expediente com 

cópias autenticadas dos documentos necessários, bem como da presente 

sentença, com supedâneo no art. 1.241 do Código Civil.Consigno que os 

requerentes são isentos de quaisquer taxas e emolumentos, uma vez que 

lhe foi deferido os benefícios da justiça gratuita (artigo 98, inciso IX, do 

CPC). Após, nada sendo requerido, no prazo de 30(trinta) dias, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo, sem 

prejuízo de ser desarquivado a41398241 pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350544 Nr: 16223-54.2014.811.0002

 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: RUI JEVERSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LITERCIO BATISTA VARGAS, JULIANA 

THOMAZINI HERNANDES, Wera Lucia Domingues Toledo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL C. R. BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAN LINCOLN BARROS 

FERREIRA/UNIVAG/CURADOR - OAB:OAB/MT 8777, RAFAEL RIBEIRO 

DA GUIA - OAB:14169

 Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar 

e julgar a presente demanda e determino a sua remessa ao juízo da 1ª 

Vara Cível desta Comarca, para ser associada ao processo n.º 

19511-78.2012.811.0002, cód. 298936, nos termos da fundamentação 

supra. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 333827 Nr: 2384-59.2014.811.0002

 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: CRISTIANE DA SILVA NASCIMENTO DE SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:MT 8.938

 Ante o exposto, diante dos fatos e documentos trazidos ao bojo dos 

autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, extinguindo o feito com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida a: I) indenizar a 

autora a título de danos materiais, a quantia correspondente ao valor atual 

de mercado do lote vendido em duplicidade, sem benfeitorias, o que 

deverá ser apurado por meio de liquidação de sentença; II) a restituir à 

requerente R$500,00 (quinhentos reais), pagos quando da troca do 

imóvel, acrescida de correção monetária do desembolso e juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação; e III) indenização por danos morais no 

valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros legais desde a 

citação e correção monetária a partir desta data.Considerando que a 

requerida sucumbiu em maior parte, deverá arcar com as custas e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos 

trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º 

c/c 86, par[ágrafo único, todos do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Transitada em julgado, nada sendo requerido, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 41200 Nr: 8937-79.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO SUPERMERCA DO MODELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. DA COSTA MARQUES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Constata-se que o Sr. Oficial de Justiça não deu integral cumprimento ao 

mandado de avaliação dos bens arrestados expedido às fls. 89, uma vez 

que os bens e o depositário não foram localizados (certidão de fls. 90).

Instado à manifestação, o credor noticiou que não está mais na ativa, 

posto que teve sua falência decretada há aproximadamente cinco anos 

(22.10.2014), e pelo tempo decorrido desde o arresto (18 anos), é 

impossível avaliar fisicamente os ditos bens (mercadorias perecíveis).

Em sendo assim, defiro o pedido do credor e determino a avaliação indireta 

dos bens arrestados de fls. 60/63, expedindo-se o respectivo mandado.

Com o laudo nos autos, intimem-se as partes para manifestação. Prazo: 10 

dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 222043 Nr: 2244-98.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA - 

MEIRA TUR, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Pereira Leite - 

OAB:24743/O, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, MIGUEL SOUZA 

FERRI - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDORAL R. NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT-4465-B, Italo Gustavo de Almeida Leite - 

OAB:7.413/MT, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - 

OAB:72973/SP, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 

OAB:5475/MT, Maristela Fátima Morizzo - OAB:5408

 Vistos etc.

Intime-se o credor para manifestar acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença de fls. 480/503. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 244472 Nr: 5228-21.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADIESEL MECANICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA EULALIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SERGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:MT 4.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Vistos etc.

Intime-se o credor para manifestar acerca da impugnação à penhora 

apresentada pelo devedor às fls. 230/236. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268058 Nr: 14734-84.2011.811.0002

 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: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBOSA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:OAB/MT 7.870

 [...].O embargante tem intenção de modificar a sentença através dos 

embargos de declaração, o que é inadmissível, uma vez que o aludido 
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recurso não se presta a modificar uma decisão em sua essência e, como 

é cediço, não se pode contrariar a finalidade específica de um 

instituto.Vejamos entendimento do STJ:“Não pode ser conhecido recurso 

que, sob o rótulo de embargos de declaração, pretende substituir a 

decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de 

integração não de substituição" (STJ, 1ª Turma, REsp. 15.774-0-SP- 

Embargos de Declaração, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 

25/10/93, não conheceram v.u., DJU 22/11/93, P. 24.895, 2º col. 

em.).Ademais, os embargos de declaração não constituem recurso idôneo 

para corrigir os fundamentos de uma decisão, os quais devem ser 

corrigidos, se for o caso, através do recurso adequado.Sendo assim, 

NÃO ACOLHO os presentes Embargos Declaratórios, nos termos 

supracitados, mantendo-se a sentença de fls.120/121 incólume. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268080 Nr: 15578-34.2011.811.0002

 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: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval dos Santos Pinho, Mirian Oliveira dos 

Santos, Adalberto A. dos Santos, PATRICIA HELENA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MENEZES BERTOTTI 

- OAB:OAB/MT 22.592, FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - 

OAB:12163/MT

 [...].DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como ponto controvertido: 1) a comprovação se a área 

descrita nas matrículas de n. 19.123 e 19.124 (fls. 87 e 90) se trata do 

mesmo local que o autor pretende reivindicar.DEFIRO a produção de prova 

oral pretendida pela parte autora referente ao depoimento pessoal dos 

requeridos e à prova pericial.1.Sendo assim, nomeio a empresa REAL 

BRASIL CONSULTORIA LTDA, com sede na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, n. 1856, sala 1403, Bosque da Saúde, e-mail: 

contato@realbrasilconsultoria.com.br, tel.: (65) 3052-7636.2.Tendo em 

vista ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 37), em 

observância à Resolução 232 do CNJ, fixo desde já os honorários do 

perito em R$6.000,00 (seis mil reais) (art. 504, § 4º da CNGC), 

considerando a complexidade do caso, que para a realização da perícia 

exige zelo e especialização do profissional em grau elevado, bem como 

tempo necessário para a prestação do serviço.[..]5.Desde já, formulo os 

quesitos do Juízo: 1) O lote reivindicado e os imóveis constantes nas 

matrículas de n. 19.123 e 19.124 (fls. 87 e 90) se encontram sobrepostos? 

2) A metragem e demarcação descrita nas matrículas n. 19.123 e 19.124 

(fls. 87 e 90) estão corretas? [...]9.Os honorários periciais serão pagos ao 

final da demanda pela parte sucumbente, ou seja, se a demanda for 

julgada improcedente deverá ser expedida certidão em favor do perito, 

com o valor dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente 

incumbirá à ré depositar .10.Deixo para designar audiência de instrução e 

julgamento para após a realização da perícia.Intimem-se. Cumpra-se, 

expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268082 Nr: 15618-16.2011.811.0002

 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: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA CRUZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

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

 Vistos etc.

Compulsando os autos denota-se que a parte autora se comprometeu em 

providenciar técnico para fazer a plotagem do título do autor e da 

ocupação do requerido para subsidiar a realização de acordo entre as 

partes.

Sendo assim, tendo decorrido mais de 180 dias intime-se a parte autora 

para que informe nos autos quanto a formalização do acordo ou requeira 

o que entender de direito para prosseguimento do feito. Prazo 10 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 306161 Nr: 1926-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT/11546-A

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

 Vistos etc.Pendente de apreciação o petitório de fls. 107, pelo que passo 

a analisá-lo:1 - Promova a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema SerasaJud, 

a inclusão do nome do executado naquele órgão.2 - Indefiro o pedido de 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos executados, uma vez 

que não há previsão legal neste sentido e, também porque o deferimento 

de tais medidas, além de implicar a violação do direito constitucionalmente 

garantido de ir e vir, não garantiria por si, a satisfação do crédito. No 

entanto, tenho que a implementação de medidas coercitivas deve ser 

usada a partir da franca demonstração de que as aplicações trarão 

solução concreta à lide, o que não ocorre no caso em tela. Explico. 

(...)Portanto, tendo em vista que a aplicação da medida requerida seria 

devera impositiva, não merece prosperar o pedido do credor. 3 – Por fim,, 

intime-se o credor para manifestação nos autos, requerendo o que 

entender de direito. Prazo; 10 dias. 4 - Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 322835 Nr: 19253-34.2013.811.0002

 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: IDE GONÇALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adelino Ferreira de Souza, na 

pessoa da inventariante Iraildes Lopes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISÂNGELA FERREIRA 

LOPES DEL NERY - OAB:MT 6.531, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:MT 6.945

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pleito inicial e, consequentemente, resolvo o mérito da 

demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da 

causa (fls. 19/20), considerando o zelo do profissional, a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC.Expeça-se o alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor da empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA., os 

quais foram devidamente depositados pelo réu à fl. 877/878, atente aos 

dados bancários informados à fl. 852.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 340087 Nr: 8028-80.2014.811.0002

 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: JOSEMAYRE SIMONE BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BATISTA DE LIMA, UNIMED TRES 

LAGOAS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Gazzotto Campos - 

OAB:OAB/MS 9.208, dilza conceição da silva - OAB:6517 MS, LUIZ 

PAULO DE CASTRO ARECO - OAB:11276

 Vistos.
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Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por JOZEMAYRE SIMONE BATISTA DE LIMA em desfavor de EDSON 

BATISTA DE LIMA e UNIMED TRÊS LAGOAS COOPERATIVA TRABALHO 

MÉDIDCO.

Aportou-se aos autos acordo formulado entre a autora e a requerida 

Unimed Três Lagoas, requerendo o prosseguimento do feita em relação ao 

corréu Edson Batista de Lima (fls. 399/402).

E os autos vieram conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, do CPC, com relação à requerida UNIMED TRÊS LAGOAS 

COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

Uma vez que foi celebrada a transação, e nada em contrário tendo 

previsto o acordo, põem-se ausentes os honorários de sucumbência.

 Isento a requerida de custas remanescentes nos termos do art. 90, § 3º, 

do CPC.

Tendo em vista a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e retifique o polo passivo para consta apenas EDSON BATISTA DE 

LIMA.

Publique-se.

 De outro norte, compulsando os autos verifica-se que está pendente a 

realização da perícia, a qual foi determinada que a requerida Unimed 

arcasse com os custos (fls. 368), sendo evidente que em razão do 

acordo firmado com a autora esta não mais possui interesse na sua 

realização.

De tal modo, considerando que o requerido Edson Batista de Lima também 

solicitou a realização de pericia na sua peça defensiva fls. 238, para se 

evitar o cerceamento de defesa, concedo-lhe o prazo de 10 (dez) dias, 

para que proceda com o pagamento dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão da prova.

Realizado o depósito, intime-se o perito nomeado para a realização da 

perícia.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385844 Nr: 2541-95.2015.811.0002

 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: ROSALINA DA SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 [..].Registro ainda, que inexiste a omissão alegada, uma vez que não há 

qualquer menção nos autos de perda do objeto devido à coisa julgada.O 

embargante tem intenção de modificar a sentença através dos embargos 

de declaração, o que é inadmissível, uma vez que o aludido recurso não 

se presta a modificar uma decisão em sua essência e, como é cediço, não 

se pode contrariar a finalidade específica de um instituto.Vejamos 

entendimento do STJ:“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo 

de embargos de declaração, pretende substituir a decisão recorrida por 

outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração não de 

substituição" (STJ, 1ª Turma, REsp. 15.774-0-SP- Embargos de 

Declaração, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 25/10/93, não 

conheceram v.u., DJU 22/11/93, P. 24.895, 2º col. em.).Ademais, os 

embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os 

fundamentos de uma decisão, os quais devem ser corrigidos, se for o 

caso, através do recurso adequado.Sendo assim, NÃO ACOLHO os 

presentes Embargos Declaratórios, nos termos supracitados, 

mantendo-se a sentença de fls.76/78 incólume. Aguarde-se o transito em 

julgado, após arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391960 Nr: 6524-05.2015.811.0002

 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: ELIENE BISPO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA 

LTDA, IMOBILIÁRIA NOVO LAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK - OAB:6.069, TARCILA GRACIANE DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

12.005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ QUEIROZ DA 

SILVA - OAB:22635 /MT, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 13.352, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - OAB:20572/O, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, VALDRIANGELO 

SAMUEL FONSECA - OAB:6953/MT

 [...].DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como pontos controvertidos: 1. A comprovação de que foi a 

parte requerida a responsável pela realização da primeira medição e 

demarcação da área, 2. A existência de erro na demarcação dos lotes 

adquiridos pela autora, 3. A comprovação dos danos materiais e 

morais.1.DEFIRO a produção de prova requerida pela ré Baracat 

Empreendimentos e pela autora, consistente no depoimento pessoal das 

partes oitiva de testemunhas.2.DEFIRO a prova pericial requerida pela 

autora.3.Sendo assim, nomeio a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 1856, sala 

1403, Bosque da Saúde, e-mail: contato@realbrasilconsultoria.com.br, tel.: 

(65) 3052-7636.4.Tendo em vista ser a autora beneficiária da gratuidade 

da justiça (fl. 75/76), em observância à Resolução 232 do CNJ, fixo desde 

já os honorários do perito em R$6.000,00 (seis mil reais) (art. 504, § 4º da 

CNGC), considerando a complexidade do caso, que para a realização da 

perícia exige zelo e especialização do profissional em grau elevado, bem 

como tempo necessário para a prestação do serviço.[...]Desde já, formulo 

os quesitos do Juízo: 1) A demarcação dos lotes adquiridos pela autora se 

encontram corretas com a documentação? 2) A construção realizada pela 

autora está invadindo os imóveis lindeiros? [...]11.Os honorários periciais 

serão pagos ao final da demanda pela parte sucumbente, ou seja, se a 

demanda for julgada improcedente deverá ser expedida certidão em favor 

do perito, com o valor dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja 

procedente incumbirá à ré depositar.12.Deixo para designar audiência de 

instrução e julgamento para após a realização da perícia.Intimem-se. 

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419336 Nr: 21667-34.2015.811.0002

 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: SANDRA ROSANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-MATRIZ, alessandra pereira paz de santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON R. DELLA 

VALENTINA - OAB:MT 20.929-O, JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 [...]DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como ponto controvertido: 1) A comprovação do nexo de 

causalidade entre os fatos narrados na inicial e a responsabilidade 

imputada à parte requerida. 2) A comprovação dos danos morais sofridos. 

Da Prova OralDEFIRO a produção de prova testemunhal pretendida por 

ambas as partes (fls. 51 e 107).Para a produção da prova oral deferida 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 25 DE AGOSTO DE 

2020 ÀS 14H00MIN, consigno que a autora arrolou testemunhas à fl. 

112.Intimem-se as partes para apresentar o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias antes da data assinalada para realização do ato, sob 

pena de preclusão (art. 357, § 4º, do CPC), registro que eventual 

complementação do rol de testemunhas deverá ocorrer dentro do mesmo 

prazo.A intimação das testemunhas arroladas pela requerida deverá ser 

providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com 
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aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, 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).Registro que a parte autora é assistida pela Defensoria 

Pública e as suas testemunhas arroladas deverão ser intimadas pela via 

judicial (art. 455, § 4º, IV, CPC).Consigno que, a inércia na realização da 

intimação da testemunha importa na desistência de sua inquirição, 

conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC.Intimem-se. Cumpra-se, 

expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439943 Nr: 6767-12.2016.811.0002

 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: MARIA LOURDES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:MT 7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 208, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a parte 

autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 212), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado.

Pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444761 Nr: 9274-43.2016.811.0002

 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: KELLY DA COSTA MOTTA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBEV S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:MT 14.870, Katiele Carriel - OAB:18642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique Gonçalves - 

OAB:OAB/SP 131.351

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, denota-se que os honorários periciais foram 

reduzidos por este juízo, conforme decisão de fl. 159 e instada a se 

manifestar a empresa nomeada para realização da perícia informou 

concordância com o valor arbitrado (fls. 163/165).

Posteriormente, aportou aos autos petitório da autora de fls. 166/173, 

informando quanto a desnecessidade da perícia, pois o refrigerante está 

depositado na secretaria desta vara e pode ser constatado a existência 

de corpo estranho em seu interior dispensando-se qualquer perícia.

Intimada para pagar os honorários periciais a requerida consignou o valor 

nos autos, conforme fl. 176.

Pois bem.

Primeiramente INDEFIRO o pedido da autora, haja vista que a prova pericial 

foi requerida pela parte ré, logo, cabe somente à esta, se for o caso, 

informar seu desinteresse na produção da referida prova, a qual já foi 

deferida pelo juízo.

No mais, considerando que os honorários foram devidamente depositados 

nos autos à fl. 177, INTIME-SE o perito para designar data para realização 

da perícia, devendo este observar os prazos delineados na decisão 

saneadora de fls. 134/136.

CERTIFIQUE-SE quanto ao decurso do prazo para apresentação de 

quesitos e indicação de assistente técnico pelas partes.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005605-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NINO COMERCIO DE PRODUTOS DE FIBRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005605-62.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: OXIGENIO CUIABA LTDA EXECUTADO: NINO COMERCIO DE 

PRODUTOS DE FIBRAS LTDA - ME Vistos etc. Nos termos do art. 854, do 

CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor no Id. 28438452, e em 

consequência, via sistema BACENJUD, determino a indisponibilidade de 

ativos financeiros que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte executada até o montante do débito em 

execução (R$ 19.131,38 –CNPJ: 10.575.461/0001-46). Nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central. 

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACENJUD, que será juntado aos autos. Em sendo positivo o 

bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, não 

o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC. 

Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 17 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009270-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CENTER VG EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009270-52.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: OXIGENIO CUIABA LTDA EXECUTADO: AUTO CENTER VG 

EIRELI - ME Vistos etc. Noticiado o descumprimento do acordo protocolado 

no Id. 27282266, defiro o petitório do Id. 29180871, e, nos termos do art. 

854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema Bacen-Jud, 

determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao(s) executado(s) (R$ 3.862,73 – CNPJ : 

24.401.205/0001-47). Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados, sendo que os autos permanecerão conclusos até que 

se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO 

EMITIDO PELO SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos. Em 

sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), podendo 

esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

§ 3º, do CPC. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 17 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009628-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO CONSTRUCOES EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009628-80.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA REU: 

PORTO SEGURO CONSTRUCOES EIRELI - ME Vistos etc. Considerando 

que o RAI interposto foi parcialmente provido pela Segunda Câmara de 

Direito Privado do. Tribunal de Justiça/MT (Id. 26720264), procedo as 

seguintes deliberações: 1 – Promova a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema 

SerasaJud, a inclusão do nome da parte executada Lourdes Vieira Moraes 

naquele órgão. 2 – Expeça-se a certidão de crédito da ação monitória, 

conforme requerido (custas recolhidas no Id. 273410568). 3 – Oficie-se ao 

CADIN para inclusão do nome do requerido naquele órgão. 4 – Expeça-se 

mandado citatório (Ação Monitória) ao requerido, fazendo constar o novo 

endereço informado pelo requerente no Id. 24830553, qual seja, Av. Gov. 

Júlio Campos nº 4814, JR. Glória Vaz, bairro: Glória, Cidade: Várzea 

Grande – MT, fazendo constar as advertências contidas na decisão inicial. 

4 – Por fim, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio/arresto ‘online’ de valores até o 

montante do débito cobrado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao(s) requerido(s) (R$ 58.440,05 – CNPJ: 

04.209.731/0001-00). Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados, sendo que os autos permanecerão conclusos até que 

se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO 

EMITIDO PELO SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos. Em 

sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário, até ulteriores determinações. 5 - Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 22 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000911-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN DAIANE QUEIROZ LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003852-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEDYR MAX (REQUERIDO)

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUELE LEITE DAVID MOLINA OAB - MT25765/O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição ID 31465338.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005541-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBILEI CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005541-13.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

RUBILEI CARLOS DE OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos, 

Compulsando os autos, denota-se que este se encontra em fase de 

audiência preliminar de conciliação, designada nos termos do art. 334 do 

CPC. Não obstante, é de conhecimento público e notório que atualmente o 

mundo vive uma situação atípica, decorrente da declarada pandemia do 

novo Coronavírus (COVID-19), o que levou à promulgação da Lei 

13.979/2020 dispondo sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional, dentre as quais 

se destacam o isolamento e a quarentena (arts. 2º e 3º). Nessa senda, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 313/2020 

estabelecendo o regime de Plantão Extraordinário e suspensão dos 

prazos processuais até o dia 30/04/2020, ao passo que o Tribunal de 

Justiça deste Estado decretou o fechamento das portas e instituiu o 

regime obrigatório de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato Grosso, por 

meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 de 2020 até o dia 30/04/2020, 

cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 314/2020 do CNJ até o dia 

15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido nos termos do art. 1º, 

ressalvando-se que os prazos dos processos eletrônicos serão 

restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento das portas dos 

órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da marcha 

processual, uma vez que nos processos como o presente, que possuem 

audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das decisões, 

ficando o processo paralisado aguardando a realização de audiência, 

além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Considerando que a parte requerida 

compareceu espontaneamente aos autos, já tendo apresentado 

contestação e documentos, conforme id. 30260319, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 350 do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 
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pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014130-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO WASHISNGTON DA CRUZ (AUTOR(A))

MARINALVA BERNARDINO (AUTOR(A))

MARIBETO CARVALHO DA CRUZ (AUTOR(A))

JOAQUIM VENANCIO DE JESUS (AUTOR(A))

ELEM MARIANA DE SOUZA (AUTOR(A))

JOAO CARLOS SANTANA LEMES (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

ANTONIO TEIXEIRA BAIA (AUTOR(A))

GERALDO COSTA CORREIA (AUTOR(A))

ANGELA MARIA DE SOUZA ARRUDA (AUTOR(A))

ADENOIDES CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014130-28.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS DE SOUZA, MARINALVA BERNARDINO, ALUISIO 

WASHISNGTON DA CRUZ, MARIBETO CARVALHO DA CRUZ, JOAO 

CARLOS SANTANA LEMES, ANGELA MARIA DE SOUZA ARRUDA, 

GERALDO COSTA CORREIA, ADENOIDES CORREIA, ANTONIO TEIXEIRA 

BAIA, ELEM MARIANA DE SOUZA, JOAQUIM VENANCIO DE JESUS REU: 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos, Compulsando os autos, denota-se 

que este se encontra em fase de audiência preliminar de conciliação, 

designada nos termos do art. 334 do CPC. Não obstante, é de 

conhecimento público e notório que atualmente o mundo vive uma situação 

atípica, decorrente da declarada pandemia do novo Coronavírus 

(COVID-19), o que levou à promulgação da Lei 13.979/2020 dispondo 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional, dentre as quais se destacam o isolamento e a 

quarentena (arts. 2º e 3º). Nessa senda, o Conselho Nacional de Justiça 

editou a Resolução n. 313/2020 estabelecendo o regime de Plantão 

Extraordinário e suspensão dos prazos processuais até o dia 30/04/2020, 

ao passo que o Tribunal de Justiça deste Estado decretou o fechamento 

das portas e instituiu o regime obrigatório de teletrabalho no Poder 

Judiciário de Mato Grosso, por meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 

de 2020 até o dia 30/04/2020, cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 

314/2020 do CNJ até o dia 15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido 

nos termos do art. 1º, ressalvando-se que os prazos dos processos 

eletrônicos serão restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, 

porém, vedada a designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento 

das portas dos órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da 

marcha processual, uma vez que nos processos como o presente, que 

possuem audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das 

decisões, ficando o processo paralisado aguardando a realização de 

audiência, além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001585-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMARA CAROLINA MOTA DE ALBUQUERQUE REGO PEREIRA LEITE 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001585-86.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

AMARA CAROLINA MOTA DE ALBUQUERQUE REGO PEREIRA LEITE REU: 

CLARO S.A. Vistos, Compulsando os autos, denota-se que este se 

encontra em fase de audiência preliminar de conciliação, designada nos 

termos do art. 334 do CPC. Não obstante, é de conhecimento público e 

notório que atualmente o mundo vive uma situação atípica, decorrente da 

declarada pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o que levou à 

promulgação da Lei 13.979/2020 dispondo sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional, dentre as quais se destacam o isolamento e a quarentena 

(arts. 2º e 3º). Nessa senda, o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução n. 313/2020 estabelecendo o regime de Plantão Extraordinário e 

suspensão dos prazos processuais até o dia 30/04/2020, ao passo que o 

Tribunal de Justiça deste Estado decretou o fechamento das portas e 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato 

Grosso, por meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 de 2020 até o dia 

30/04/2020, cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 314/2020 do CNJ 

até o dia 15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido nos termos do art. 

1º, ressalvando-se que os prazos dos processos eletrônicos serão 

restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento das portas dos 

órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da marcha 

processual, uma vez que nos processos como o presente, que possuem 

audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das decisões, 

ficando o processo paralisado aguardando a realização de audiência, 

além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 
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que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Considerando que a parte requerida 

compareceu espontaneamente aos autos, já tendo apresentado 

contestação e documentos, conforme id. 31387311, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 350 do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005738-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE OAB - MT17729/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005738-65.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

OSVALDO JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, 

Compulsando os autos, denota-se que este se encontra em fase de 

audiência preliminar de conciliação, designada nos termos do art. 334 do 

CPC. Não obstante, é de conhecimento público e notório que atualmente o 

mundo vive uma situação atípica, decorrente da declarada pandemia do 

novo Coronavírus (COVID-19), o que levou à promulgação da Lei 

13.979/2020 dispondo sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional, dentre as quais 

se destacam o isolamento e a quarentena (arts. 2º e 3º). Nessa senda, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 313/2020 

estabelecendo o regime de Plantão Extraordinário e suspensão dos 

prazos processuais até o dia 30/04/2020, ao passo que o Tribunal de 

Justiça deste Estado decretou o fechamento das portas e instituiu o 

regime obrigatório de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato Grosso, por 

meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 de 2020 até o dia 30/04/2020, 

cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 314/2020 do CNJ até o dia 

15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido nos termos do art. 1º, 

ressalvando-se que os prazos dos processos eletrônicos serão 

restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento das portas dos 

órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da marcha 

processual, uma vez que nos processos como o presente, que possuem 

audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das decisões, 

ficando o processo paralisado aguardando a realização de audiência, 

além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006375-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDENICE DE ALMEIDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006375-16.2020.8.11.0002. AUTOR: 

EDENICE DE ALMEIDA LIMA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Compulsando os autos, denota-se que este se encontra em fase de 

audiência preliminar de conciliação, designada nos termos do art. 334 do 

CPC. Não obstante, é de conhecimento público e notório que atualmente o 

mundo vive uma situação atípica, decorrente da declarada pandemia do 

novo Coronavírus (COVID-19), o que levou à promulgação da Lei 

13.979/2020 dispondo sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional, dentre as quais 

se destacam o isolamento e a quarentena (arts. 2º e 3º). Nessa senda, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 313/2020 

estabelecendo o regime de Plantão Extraordinário e suspensão dos 

prazos processuais até o dia 30/04/2020, ao passo que o Tribunal de 

Justiça deste Estado decretou o fechamento das portas e instituiu o 

regime obrigatório de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato Grosso, por 

meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 de 2020 até o dia 30/04/2020, 

cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 314/2020 do CNJ até o dia 

15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido nos termos do art. 1º, 

ressalvando-se que os prazos dos processos eletrônicos serão 

restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento das portas dos 

órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da marcha 

processual, uma vez que nos processos como o presente, que possuem 

audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das decisões, 
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ficando o processo paralisado aguardando a realização de audiência, 

além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003917-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEILA CELIA DA SILVA GOIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003917-26.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

SEILA CELIA DA SILVA GOIS REU: VIVO S.A. Vistos, Compulsando os 

autos, denota-se que este se encontra em fase de audiência preliminar de 

conciliação, designada nos termos do art. 334 do CPC. Não obstante, é de 

conhecimento público e notório que atualmente o mundo vive uma situação 

atípica, decorrente da declarada pandemia do novo Coronavírus 

(COVID-19), o que levou à promulgação da Lei 13.979/2020 dispondo 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional, dentre as quais se destacam o isolamento e a 

quarentena (arts. 2º e 3º). Nessa senda, o Conselho Nacional de Justiça 

editou a Resolução n. 313/2020 estabelecendo o regime de Plantão 

Extraordinário e suspensão dos prazos processuais até o dia 30/04/2020, 

ao passo que o Tribunal de Justiça deste Estado decretou o fechamento 

das portas e instituiu o regime obrigatório de teletrabalho no Poder 

Judiciário de Mato Grosso, por meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 

de 2020 até o dia 30/04/2020, cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 

314/2020 do CNJ até o dia 15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido 

nos termos do art. 1º, ressalvando-se que os prazos dos processos 

eletrônicos serão restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, 

porém, vedada a designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento 

das portas dos órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da 

marcha processual, uma vez que nos processos como o presente, que 

possuem audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das 

decisões, ficando o processo paralisado aguardando a realização de 

audiência, além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004643-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DALMAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. DELMENICO & CIA LTDA - ME (REU)

PEDRO PAULO TREVISAN (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004643-97.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

CLEVERSON DALMAS REU: PEDRO PAULO TREVISAN, S. L. DELMENICO 

& CIA LTDA - ME Vistos, Compulsando os autos, denota-se que este se 

encontra em fase de audiência preliminar de conciliação, designada nos 

termos do art. 334 do CPC. Não obstante, é de conhecimento público e 

notório que atualmente o mundo vive uma situação atípica, decorrente da 

declarada pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o que levou à 

promulgação da Lei 13.979/2020 dispondo sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional, dentre as quais se destacam o isolamento e a quarentena 

(arts. 2º e 3º). Nessa senda, o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução n. 313/2020 estabelecendo o regime de Plantão Extraordinário e 

suspensão dos prazos processuais até o dia 30/04/2020, ao passo que o 

Tribunal de Justiça deste Estado decretou o fechamento das portas e 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato 

Grosso, por meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 de 2020 até o dia 
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30/04/2020, cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 314/2020 do CNJ 

até o dia 15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido nos termos do art. 

1º, ressalvando-se que os prazos dos processos eletrônicos serão 

restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento das portas dos 

órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da marcha 

processual, uma vez que nos processos como o presente, que possuem 

audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das decisões, 

ficando o processo paralisado aguardando a realização de audiência, 

além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001530-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEINE KREUTZ DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001530-38.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

JUCILEINE KREUTZ DE LIMA REU: VRG LINHAS AEREAS S.A. Vistos, 

Compulsando os autos, denota-se que este se encontra em fase de 

audiência preliminar de conciliação, designada nos termos do art. 334 do 

CPC. Não obstante, é de conhecimento público e notório que atualmente o 

mundo vive uma situação atípica, decorrente da declarada pandemia do 

novo Coronavírus (COVID-19), o que levou à promulgação da Lei 

13.979/2020 dispondo sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional, dentre as quais 

se destacam o isolamento e a quarentena (arts. 2º e 3º). Nessa senda, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 313/2020 

estabelecendo o regime de Plantão Extraordinário e suspensão dos 

prazos processuais até o dia 30/04/2020, ao passo que o Tribunal de 

Justiça deste Estado decretou o fechamento das portas e instituiu o 

regime obrigatório de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato Grosso, por 

meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 de 2020 até o dia 30/04/2020, 

cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 314/2020 do CNJ até o dia 

15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido nos termos do art. 1º, 

ressalvando-se que os prazos dos processos eletrônicos serão 

restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento das portas dos 

órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da marcha 

processual, uma vez que nos processos como o presente, que possuem 

audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das decisões, 

ficando o processo paralisado aguardando a realização de audiência, 

além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002216-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. S. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA JULIA DOS SANTOS OAB - 045.081.171-98 

(REPRESENTANTE)

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo:  1002216-30.2020.8.11.0002 . 

REPRESENTANTE: GABRIELA JULIA DOS SANTOS REQUERENTE: A. F. S. 

O. REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP Vistos, Compulsando os 

autos, denota-se que este se encontra em fase de audiência preliminar de 

conciliação, designada nos termos do art. 334 do CPC. Não obstante, é de 
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conhecimento público e notório que atualmente o mundo vive uma situação 

atípica, decorrente da declarada pandemia do novo Coronavírus 

(COVID-19), o que levou à promulgação da Lei 13.979/2020 dispondo 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional, dentre as quais se destacam o isolamento e a 

quarentena (arts. 2º e 3º). Nessa senda, o Conselho Nacional de Justiça 

editou a Resolução n. 313/2020 estabelecendo o regime de Plantão 

Extraordinário e suspensão dos prazos processuais até o dia 30/04/2020, 

ao passo que o Tribunal de Justiça deste Estado decretou o fechamento 

das portas e instituiu o regime obrigatório de teletrabalho no Poder 

Judiciário de Mato Grosso, por meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 

de 2020 até o dia 30/04/2020, cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 

314/2020 do CNJ até o dia 15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido 

nos termos do art. 1º, ressalvando-se que os prazos dos processos 

eletrônicos serão restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, 

porém, vedada a designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento 

das portas dos órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da 

marcha processual, uma vez que nos processos como o presente, que 

possuem audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das 

decisões, ficando o processo paralisado aguardando a realização de 

audiência, além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005781-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON GARCIA BUENO OAB - MT0020391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005781-02.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

PATRICIA SOARES DA CONCEICAO REU: VIA VAREJO S/A Vistos, 

Compulsando os autos, denota-se que este se encontra em fase de 

audiência preliminar de conciliação, designada nos termos do art. 334 do 

CPC. Não obstante, é de conhecimento público e notório que atualmente o 

mundo vive uma situação atípica, decorrente da declarada pandemia do 

novo Coronavírus (COVID-19), o que levou à promulgação da Lei 

13.979/2020 dispondo sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional, dentre as quais 

se destacam o isolamento e a quarentena (arts. 2º e 3º). Nessa senda, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 313/2020 

estabelecendo o regime de Plantão Extraordinário e suspensão dos 

prazos processuais até o dia 30/04/2020, ao passo que o Tribunal de 

Justiça deste Estado decretou o fechamento das portas e instituiu o 

regime obrigatório de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato Grosso, por 

meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 de 2020 até o dia 30/04/2020, 

cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 314/2020 do CNJ até o dia 

15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido nos termos do art. 1º, 

ressalvando-se que os prazos dos processos eletrônicos serão 

restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento das portas dos 

órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da marcha 

processual, uma vez que nos processos como o presente, que possuem 

audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das decisões, 

ficando o processo paralisado aguardando a realização de audiência, 

além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005948-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Y. B. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE BAGINI OAB - 594.838.571-04 (REPRESENTANTE)

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005948-19.2020.8.11.0002. AUTOR(A): Y. 

B. M. REPRESENTANTE: ELIANE BAGINI REU: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos, Compulsando os autos, denota-se que este se encontra em fase 

de audiência preliminar de conciliação, designada nos termos do art. 334 

do CPC. Não obstante, é de conhecimento público e notório que atualmente 

o mundo vive uma situação atípica, decorrente da declarada pandemia do 

novo Coronavírus (COVID-19), o que levou à promulgação da Lei 

13.979/2020 dispondo sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional, dentre as quais 

se destacam o isolamento e a quarentena (arts. 2º e 3º). Nessa senda, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 313/2020 

estabelecendo o regime de Plantão Extraordinário e suspensão dos 

prazos processuais até o dia 30/04/2020, ao passo que o Tribunal de 

Justiça deste Estado decretou o fechamento das portas e instituiu o 

regime obrigatório de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato Grosso, por 

meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 de 2020 até o dia 30/04/2020, 

cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 314/2020 do CNJ até o dia 

15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido nos termos do art. 1º, 

ressalvando-se que os prazos dos processos eletrônicos serão 

restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento das portas dos 

órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da marcha 

processual, uma vez que nos processos como o presente, que possuem 

audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das decisões, 

ficando o processo paralisado aguardando a realização de audiência, 

além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005777-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FRANCISCA CRISPIM COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005777-62.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

ADRIANA FRANCISCA CRISPIM COSTA REQUERIDO: ENERGISA S/A 

Vistos, Compulsando os autos, denota-se que este se encontra em fase 

de audiência preliminar de conciliação, designada nos termos do art. 334 

do CPC. Não obstante, é de conhecimento público e notório que atualmente 

o mundo vive uma situação atípica, decorrente da declarada pandemia do 

novo Coronavírus (COVID-19), o que levou à promulgação da Lei 

13.979/2020 dispondo sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional, dentre as quais 

se destacam o isolamento e a quarentena (arts. 2º e 3º). Nessa senda, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 313/2020 

estabelecendo o regime de Plantão Extraordinário e suspensão dos 

prazos processuais até o dia 30/04/2020, ao passo que o Tribunal de 

Justiça deste Estado decretou o fechamento das portas e instituiu o 

regime obrigatório de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato Grosso, por 

meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 de 2020 até o dia 30/04/2020, 

cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 314/2020 do CNJ até o dia 

15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido nos termos do art. 1º, 

ressalvando-se que os prazos dos processos eletrônicos serão 

restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento das portas dos 

órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da marcha 

processual, uma vez que nos processos como o presente, que possuem 

audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das decisões, 

ficando o processo paralisado aguardando a realização de audiência, 

além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005252-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C A DE BARROS TRANSPORTADORA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT13764-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA RORATO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005252-80.2020.8.11.0002. AUTOR(A): C 

A DE BARROS TRANSPORTADORA EIRELI - ME REU: TRANSPORTADORA 

RORATO LTDA - EPP Vistos, Compulsando os autos, denota-se que este 

se encontra em fase de audiência preliminar de conciliação, designada 

nos termos do art. 334 do CPC. Não obstante, é de conhecimento público e 

notório que atualmente o mundo vive uma situação atípica, decorrente da 

declarada pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o que levou à 

promulgação da Lei 13.979/2020 dispondo sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional, dentre as quais se destacam o isolamento e a quarentena 

(arts. 2º e 3º). Nessa senda, o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução n. 313/2020 estabelecendo o regime de Plantão Extraordinário e 

suspensão dos prazos processuais até o dia 30/04/2020, ao passo que o 

Tribunal de Justiça deste Estado decretou o fechamento das portas e 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato 

Grosso, por meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 de 2020 até o dia 

30/04/2020, cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 314/2020 do CNJ 

até o dia 15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido nos termos do art. 

1º, ressalvando-se que os prazos dos processos eletrônicos serão 

restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento das portas dos 

órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da marcha 

processual, uma vez que nos processos como o presente, que possuem 

audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das decisões, 

ficando o processo paralisado aguardando a realização de audiência, 

além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004350-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL ROSSETE GOMES VENTURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VANDERLEI DA SILVA CAMPOS - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004350-30.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

RONIEL ROSSETE GOMES VENTURA REU: JORGE VANDERLEI DA SILVA 

CAMPOS - ME Vistos, Compulsando os autos, denota-se que este se 

encontra em fase de audiência preliminar de conciliação, designada nos 

termos do art. 334 do CPC. Não obstante, é de conhecimento público e 

notório que atualmente o mundo vive uma situação atípica, decorrente da 

declarada pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o que levou à 

promulgação da Lei 13.979/2020 dispondo sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional, dentre as quais se destacam o isolamento e a quarentena 

(arts. 2º e 3º). Nessa senda, o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução n. 313/2020 estabelecendo o regime de Plantão Extraordinário e 

suspensão dos prazos processuais até o dia 30/04/2020, ao passo que o 

Tribunal de Justiça deste Estado decretou o fechamento das portas e 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato 

Grosso, por meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 de 2020 até o dia 

30/04/2020, cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 314/2020 do CNJ 

até o dia 15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido nos termos do art. 

1º, ressalvando-se que os prazos dos processos eletrônicos serão 

restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento das portas dos 

órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da marcha 

processual, uma vez que nos processos como o presente, que possuem 

audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das decisões, 

ficando o processo paralisado aguardando a realização de audiência, 

além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 
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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 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004765-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA GIOVANINI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004765-13.2020.8.11.0002. AUTOR: ANA 

ROSA GIOVANINI REU: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA. Vistos, Compulsando os autos, denota-se que este se encontra em 

fase de audiência preliminar de conciliação, designada nos termos do art. 

334 do CPC. Não obstante, é de conhecimento público e notório que 

atualmente o mundo vive uma situação atípica, decorrente da declarada 

pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o que levou à promulgação da 

Lei 13.979/2020 dispondo sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional, dentre as quais 

se destacam o isolamento e a quarentena (arts. 2º e 3º). Nessa senda, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 313/2020 

estabelecendo o regime de Plantão Extraordinário e suspensão dos 

prazos processuais até o dia 30/04/2020, ao passo que o Tribunal de 

Justiça deste Estado decretou o fechamento das portas e instituiu o 

regime obrigatório de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato Grosso, por 

meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 de 2020 até o dia 30/04/2020, 

cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 314/2020 do CNJ até o dia 

15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido nos termos do art. 1º, 

ressalvando-se que os prazos dos processos eletrônicos serão 

restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento das portas dos 

órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da marcha 

processual, uma vez que nos processos como o presente, que possuem 

audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das decisões, 

ficando o processo paralisado aguardando a realização de audiência, 

além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004863-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004863-95.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROSANGELA MARA DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

Compulsando os autos, denota-se que este se encontra em fase de 

audiência preliminar de conciliação, designada nos termos do art. 334 do 

CPC. Não obstante, é de conhecimento público e notório que atualmente o 

mundo vive uma situação atípica, decorrente da declarada pandemia do 

novo Coronavírus (COVID-19), o que levou à promulgação da Lei 

13.979/2020 dispondo sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional, dentre as quais 

se destacam o isolamento e a quarentena (arts. 2º e 3º). Nessa senda, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 313/2020 

estabelecendo o regime de Plantão Extraordinário e suspensão dos 

prazos processuais até o dia 30/04/2020, ao passo que o Tribunal de 

Justiça deste Estado decretou o fechamento das portas e instituiu o 

regime obrigatório de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato Grosso, por 

meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 de 2020 até o dia 30/04/2020, 

cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 314/2020 do CNJ até o dia 

15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido nos termos do art. 1º, 

ressalvando-se que os prazos dos processos eletrônicos serão 

restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento das portas dos 

órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da marcha 

processual, uma vez que nos processos como o presente, que possuem 

audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das decisões, 

ficando o processo paralisado aguardando a realização de audiência, 

além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 
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partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001801-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO BRAGA JARDIM - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAMIR LEMES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001801-47.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ENIO BRAGA JARDIM - ME REU: ODAMIR LEMES DE SOUZA Vistos, 

Compulsando os autos, denota-se que este se encontra em fase de 

audiência preliminar de conciliação, designada nos termos do art. 334 do 

CPC. Não obstante, é de conhecimento público e notório que atualmente o 

mundo vive uma situação atípica, decorrente da declarada pandemia do 

novo Coronavírus (COVID-19), o que levou à promulgação da Lei 

13.979/2020 dispondo sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional, dentre as quais 

se destacam o isolamento e a quarentena (arts. 2º e 3º). Nessa senda, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 313/2020 

estabelecendo o regime de Plantão Extraordinário e suspensão dos 

prazos processuais até o dia 30/04/2020, ao passo que o Tribunal de 

Justiça deste Estado decretou o fechamento das portas e instituiu o 

regime obrigatório de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato Grosso, por 

meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 de 2020 até o dia 30/04/2020, 

cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 314/2020 do CNJ até o dia 

15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido nos termos do art. 1º, 

ressalvando-se que os prazos dos processos eletrônicos serão 

restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento das portas dos 

órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da marcha 

processual, uma vez que nos processos como o presente, que possuem 

audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das decisões, 

ficando o processo paralisado aguardando a realização de audiência, 

além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1014786-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELEY SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

WILMAR DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

JULIETA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DA SILVA SANTOS OAB - SP403579 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI MANOEL DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT6056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014786-82.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

WILMAR DA SILVA SANTOS, JULIETA SILVA DOS SANTOS, DELEY 

SILVA DOS SANTOS REU: VALDECI MANOEL DA SILVA Vistos. 

Considerando a Resolução n. 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça 

que prorrogou o prazo de vigência da Resolução n. 313/2020 como 

medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19 para o dia 15 de maio de 

2020 (art. 1º), restabelecendo os prazos processuais dos processos 

eletrônicos a partir do dia 04 de maio de 2020, mantendo, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º), redesigno a audiência de 

justificação para o dia 08/09/2020 às 17h00. Ressalto à Secretaria a 

prioridade de movimentação dos autos com audiências designadas, a fim 

de evitar a demora excessiva no trâmite processual. Cumpra-se conforme 

a decisão de id. 30079706, expedindo-se o necessário. Às providências 

necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002826-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS ANJOS PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002826-95.2020.8.11.0002. AUTOR: 

LEANDRO DOS ANJOS PASSOS REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Compulsando os autos, denota-se que este se encontra em fase de 

audiência preliminar de conciliação, designada nos termos do art. 334 do 

CPC. Não obstante, é de conhecimento público e notório que atualmente o 

mundo vive uma situação atípica, decorrente da declarada pandemia do 

novo Coronavírus (COVID-19), o que levou à promulgação da Lei 

13.979/2020 dispondo sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional, dentre as quais 
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se destacam o isolamento e a quarentena (arts. 2º e 3º). Nessa senda, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 313/2020 

estabelecendo o regime de Plantão Extraordinário e suspensão dos 

prazos processuais até o dia 30/04/2020, ao passo que o Tribunal de 

Justiça deste Estado decretou o fechamento das portas e instituiu o 

regime obrigatório de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato Grosso, por 

meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 de 2020 até o dia 30/04/2020, 

cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 314/2020 do CNJ até o dia 

15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido nos termos do art. 1º, 

ressalvando-se que os prazos dos processos eletrônicos serão 

restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento das portas dos 

órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da marcha 

processual, uma vez que nos processos como o presente, que possuem 

audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das decisões, 

ficando o processo paralisado aguardando a realização de audiência, 

além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1020634-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

MASS SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020634-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

BENEDITO SANTANA DE MORAIS REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO 

BRASIL SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., MASS SERVICOS DE 

INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI Vistos, Compulsando os autos, 

denota-se que este se encontra em fase de audiência preliminar de 

conciliação, designada nos termos do art. 334 do CPC. Não obstante, é de 

conhecimento público e notório que atualmente o mundo vive uma situação 

atípica, decorrente da declarada pandemia do novo Coronavírus 

(COVID-19), o que levou à promulgação da Lei 13.979/2020 dispondo 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional, dentre as quais se destacam o isolamento e a 

quarentena (arts. 2º e 3º). Nessa senda, o Conselho Nacional de Justiça 

editou a Resolução n. 313/2020 estabelecendo o regime de Plantão 

Extraordinário e suspensão dos prazos processuais até o dia 30/04/2020, 

ao passo que o Tribunal de Justiça deste Estado decretou o fechamento 

das portas e instituiu o regime obrigatório de teletrabalho no Poder 

Judiciário de Mato Grosso, por meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 

de 2020 até o dia 30/04/2020, cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 

314/2020 do CNJ até o dia 15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido 

nos termos do art. 1º, ressalvando-se que os prazos dos processos 

eletrônicos serão restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, 

porém, vedada a designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento 

das portas dos órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da 

marcha processual, uma vez que nos processos como o presente, que 

possuem audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das 

decisões, ficando o processo paralisado aguardando a realização de 

audiência, além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010341-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELLIPE CORREIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010341-55.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: FELLIPE 

CORREIA DE OLIVEIRA Vistos. Considerando a Resolução n. 314/2020 do 

Conselho Nacional de Justiça que prorrogou o prazo de vigência da 

Resolução n. 313/2020 como medida de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 para o dia 15 de maio de 2020 (art. 1º), restabelecendo os 

prazos processuais dos processos eletrônicos a partir do dia 04 de maio 

de 2020, mantendo, porém, vedada a designação de atos presenciais (art. 

3º), redesigno a audiência de conciliação para o dia 01/09/2020 às 14h00. 

Ressalto à Secretaria a prioridade de movimentação dos autos com 

audiências designadas, a fim de evitar a demora excessiva no trâmite 

processual. Cumpra-se conforme a decisão de id. 29318974. Às 

providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003551-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA PENTEADO OAB - SC29203 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003551-21.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI REU: SO PESADO COMERCIO DE 

PECAS LTDA - ME Vistos. Considerando a Resolução n. 314/2020 do 

Conselho Nacional de Justiça que prorrogou o prazo de vigência da 

Resolução n. 313/2020 como medida de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 para o dia 15 de maio de 2020 (art. 1º), restabelecendo os 

prazos processuais dos processos eletrônicos a partir do dia 04 de maio 

de 2020, mantendo, porém, vedada a designação de atos presenciais (art. 

3º), redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 27/08/2020 

às 17h00. Ressalto à Secretaria a prioridade de movimentação dos autos 

com audiências designadas, a fim de evitar a demora excessiva no trâmite 

processual. Cumpra-se conforme a decisão de id. 29382791. Às 

providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006589-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLUCE CAROLINE MEDEIROS RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO DOM JOAO D'LARA JUNIOR LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

GISLAINE DA SILVA OAB - SP374686-O (ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006589-75.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

WANDERLUCE CAROLINE MEDEIROS RAMOS REU: COLEGIO DOM JOAO 

D'LARA JUNIOR LTDA - ME Vistos. Considerando a Resolução n. 314/2020 

do Conselho Nacional de Justiça que prorrogou o prazo de vigência da 

Resolução n. 313/2020 como medida de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 para o dia 15 de maio de 2020 (art. 1º), restabelecendo os 

prazos processuais dos processos eletrônicos a partir do dia 04 de maio 

de 2020, mantendo, porém, vedada a designação de atos presenciais (art. 

3º), redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 01/09/2020 

às 15h30. Ressalto à Secretaria a prioridade de movimentação dos autos 

com audiências designadas, a fim de evitar a demora excessiva no trâmite 

processual. Cumpra-se conforme a decisão de id. 29421323. Às 

providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001697-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROSILANE MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Fazenda publica municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIONILE VITAL CORDEIRO (CONFINANTES)

VICENTE VITAL CORDEIRO (CONFINANTES)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

FREDERICO BARBIERI (TERCEIRO INTERESSADO)

Antônio (TERCEIRO INTERESSADO)

José (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001697-94.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANDERSON DOS SANTOS, ROSILANE MENDES DOS SANTOS REU: 

IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME Vistos. Considerando a 

Resolução n. 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça que prorrogou o 

prazo de vigência da Resolução n. 313/2020 como medida de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 para o dia 15 de maio de 2020 (art. 1º), 

restabelecendo os prazos processuais dos processos eletrônicos a partir 

do dia 04 de maio de 2020, mantendo, porém, vedada a designação de 

atos presenciais (art. 3º), redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 03/09/2020 às 14h00. Ressalto à Secretaria a prioridade de 

movimentação dos autos com audiências designadas, a fim de evitar a 

demora excessiva no trâmite processual. No tocante à petição de id. 

31190919 em que a parte autora requer a intimação das testemunhas por 

ela arroladas, ressalto que cabe a própria parte intimar a testemunha 

arrolada, sendo a intimação realizada pelo juízo apenas quando 

demonstradas qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a V, do §4º, 

do art. 455, do CPC, o que não é o caso dos autos, uma vez que a autora 

se limitou a pugnar pela intimação judicial. Posto isso, indefiro o pugnado 

no id. 31190919. Cumpra-se conforme a decisão de id. 29686290. Às 

providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002442-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

invasor vulgo "MABA" (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002442-69.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REU: INVASOR 

VULGO "MABA" Vistos. Considerando a Resolução n. 314/2020 do 
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Conselho Nacional de Justiça que prorrogou o prazo de vigência da 

Resolução n. 313/2020 como medida de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 para o dia 15 de maio de 2020 (art. 1º), restabelecendo os 

prazos processuais dos processos eletrônicos a partir do dia 04 de maio 

de 2020, mantendo, porém, vedada a designação de atos presenciais (art. 

3º), redesigno a audiência de justificação para o dia 03/09/2020 às 15h30. 

Ressalto à Secretaria a prioridade de movimentação dos autos com 

audiências designadas, a fim de evitar a demora excessiva no trâmite 

processual. Cumpra-se conforme a decisão de id. 29692819, 

consignando-se os termos da decisão de id. 27137671 no mandado de 

citação. Às providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001909-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA STEFFANY OLIVEIRA LIMA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE FERNANDES (REU)

OI S.A (REU)

OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

JESSICA AGDA DA SILVA OAB - PR40659 (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MARQUES MUNHOZ OAB - PR15328 (ADVOGADO(A))

ARNALDO CONCEICAO JUNIOR OAB - PR15471-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001909-18.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

KARINA STEFFANY OLIVEIRA LIMA REIS REU: OI S.A, FERNANDO JOSE 

FERNANDES, OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A. Vistos. 

Considerando a Resolução n. 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça 

que prorrogou o prazo de vigência da Resolução n. 313/2020 como 

medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19 para o dia 15 de maio de 

2020 (art. 1º), restabelecendo os prazos processuais dos processos 

eletrônicos a partir do dia 04 de maio de 2020, mantendo, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03/09/2020 às 17h00. Ressalto à 

Secretaria a prioridade de movimentação dos autos com audiências 

designadas, a fim de evitar a demora excessiva no trâmite processual. 

Cumpra-se conforme a decisão de id. 29698606. Às providências 

necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007853-64.2017.8.11.0002

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:

SEBASTIANA GONCALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FRANCISCO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLUCE RIBEIRO TOCANTINS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

FRANCISCA ASSIS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTÔNIA EUNICE L. DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007853-64.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REQUERIDO: 

SEBASTIANA GONCALVES Vistos. Considerando a Resolução n. 

314/2020 do Conselho Nacional de Justiça que prorrogou o prazo de 

vigência da Resolução n. 313/2020 como medida de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 para o dia 15 de maio de 2020 (art. 1º), 

restabelecendo os prazos processuais dos processos eletrônicos a partir 

do dia 04 de maio de 2020, mantendo, porém, vedada a designação de 

atos presenciais (art. 3º), redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08/09/2020 às 14h00. Ressalto à Secretaria a prioridade de 

movimentação dos autos com audiências designadas, a fim de evitar a 

demora excessiva no trâmite processual. Cumpra-se conforme a decisão 

de id. 23829185, expedindo-se o necessário. Às providências 

necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010997-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA OLIVEIRA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010997-12.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

FERNANDA OLIVEIRA CABRAL REQUERIDO: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos. Considerando a Resolução n. 314/2020 

do Conselho Nacional de Justiça que prorrogou o prazo de vigência da 

Resolução n. 313/2020 como medida de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 para o dia 15 de maio de 2020 (art. 1º), restabelecendo os 

prazos processuais dos processos eletrônicos a partir do dia 04 de maio 

de 2020, mantendo, porém, vedada a designação de atos presenciais (art. 

3º), redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 10/09/2020 

às 14h00. Ressalto à Secretaria a prioridade de movimentação dos autos 

com audiências designadas, a fim de evitar a demora excessiva no trâmite 

processual. Cumpra-se conforme a decisão de id. 30209327. Às 

providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005807-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PEREIRA LEITE COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005807-34.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELIZANGELA PEREIRA LEITE COSTA REU: REALIZA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, 

Compulsando os autos, denota-se que este se encontra em fase de 

audiência preliminar de conciliação, designada nos termos do art. 334 do 

CPC. Não obstante, é de conhecimento público e notório que atualmente o 

mundo vive uma situação atípica, decorrente da declarada pandemia do 

novo Coronavírus (COVID-19), o que levou à promulgação da Lei 

13.979/2020 dispondo sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional, dentre as quais 

se destacam o isolamento e a quarentena (arts. 2º e 3º). Nessa senda, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 313/2020 

estabelecendo o regime de Plantão Extraordinário e suspensão dos 

prazos processuais até o dia 30/04/2020, ao passo que o Tribunal de 
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Justiça deste Estado decretou o fechamento das portas e instituiu o 

regime obrigatório de teletrabalho no Poder Judiciário de Mato Grosso, por 

meio das Portarias-Conjuntas n. 249 e 281 de 2020 até o dia 30/04/2020, 

cujo prazo foi prorrogado pela Resolução n. 314/2020 do CNJ até o dia 

15/05/2020, podendo ser ampliado ou reduzido nos termos do art. 1º, 

ressalvando-se que os prazos dos processos eletrônicos serão 

restabelecidos a partir do dia 04/05/2020, ficando, porém, vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3º). Do fechamento das portas dos 

órgãos judiciais, evidentemente, ressai o retardamento da marcha 

processual, uma vez que nos processos como o presente, que possuem 

audiências designadas, se torna inviável o cumprimento das decisões, 

ficando o processo paralisado aguardando a realização de audiência, 

além da necessidade de redesignações decorrentes de novas 

Resoluções e Portarias, que se fizerem eventualmente necessárias. 

Sobremais, ainda que eventualmente se falasse em realização das 

audiências por meio do sistema de vídeoconferência, certo que a medida 

seria dispendiosa e igualmente lenta, porquanto se faria necessário 

viabilizar meios de intimação e comparecimento das partes, ressaltando-se 

que o próprio Tribunal de Justiça, prevendo tal apontamento, consignou no 

§7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 que somente seria realizado 

tal ato no caso de “absoluta necessidade e possibilidade”, o que 

claramente não se enquadra nestes autos. Assim, ainda que o Código de 

Processo Civil tenha instituído o dever do magistrado em designar 

audiências de conciliação já no início da lide por meio do art. 334, não se 

pode perder de vista o direito constitucionalmente assegurado à razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, conforme disposição do inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal. Outrossim, certo que mesmo o CPC dispõe no §2º do 

art. 3º que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”, motivo pelo qual entendo que a audiência de 

conciliação preliminar deverá ser excepcionalmente suprimida nesta 

demanda, a fim de salvaguardar o direito fundamental à duração razoável 

do processo. Ressalto, que a não realização do ato em nada obsta que as 

partes entrem em acordo, podendo àquela interessada na composição 

amigável da demanda oferecer proposta nos autos, da qual será ouvida a 

parte contrária, sendo certo, ainda, que sendo interesse de qualquer das 

partes, com a normalização do funcionamento das atividades forenses, 

poderá ser designada audiência de conciliação, com fundamento no art. 

139, V do CPC. Desta feita, chamo o feito a ordem, cancelo a realização 

da audiência de conciliação, bem como revogo a decisão retro, passando 

ao impulsionamento do feito. Cite-se a requerida REALIZA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., por correio, nos endereços 

informados nos Ids. 273172331 – página 04 e 24133572, consignando-se 

as deliberações contidas na decisão de Id. 21097070, para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do 

art. 350 do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448824 Nr: 11316-65.2016.811.0002

 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: WANDIR SOARES MASSAFRA, MARLENE CASTAGNA 

MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍDIO RODRIGUES DE SOUZA, MARIA 

JOANA DE SOUZA, HERMES GONÇALO FERREIRA, LUZIA APARECIDA DE 

SOUZA, ROSEMEIRE APARECIDA DE SOUZA, ADALBERTO RODRIGUES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA TETILLA MOREIRA 

GEWEHR - OAB:MT 17.967, MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - 

OAB:29518/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT

 Autos Código n.º 448824

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.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade 

a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução.

Do ponto controvertido

De acordo com os autos, fixo o ponto controvertido como sendo: a) se as 

Escrituras Públicas de Venda e Compra de fls. 141/144 foram assinadas 

pela procuradora dos autores, Sra. Rosane Castagna Massafra; b) se os 

autores fazem jus a lucro cessante pela ocupação dos imóveis.

Das provas

Diante da natureza da controvérsia defiro apenas a produção de prova 

pericial postulada pela parte autora (fl. 262), suficiente para o 

esclarecimento dos fatos.

Assim, nomeio como perito o Sr. Leandro Manoel Franco Marquez, Perito 

em Grafotécnica, podendo ser encontrado na Rua J. Mário, n. 58, Jardim 

Primavera, Cuiabá-MT, e-mail: leandromfm@hotmail.com, telefone: (65) 

99974-4305.

Fixo desde já os honorários periciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada quando da 

prolação da sentença.

Intime-se a parte autora para depositar o valor dos honorários (art. 95, do 

CPC), liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, 

CPC), sob pena de preclusão da prova (art. 95 do CPC).

Desde já assinalado que os autores deverão apresentar na secretaria 

deste Juízo a senhora Rosane Castagna Massafra, então procuradora 

dos autores (fls. 149/150), para colheita do material a ser periciado 

quando do início dos trabalhos periciais, sob pena de presunção de 

autenticidade das assinaturas postas nas escrituras de fls. 141/144.

Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais 

assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC).

Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá 

esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item “b”, 

devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do CPC 

quando da elaboração do laudo.

Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC).

Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º 

do art. 477, do CPC.

Defiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado pelos 

requeridos na contestação de fls. 253/257 considerando que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015. Anote-se.

Intimem-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 23 de abril de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 374065 Nr: 22346-68.2014.811.0002

 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: ROSELI SILVANA NAKAYAMA - ME, ROSELI SILVANA 

NAKAYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIANE JOSE DA SILVA, RAFAEL VALENTINI 

BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIANE JOSÉ DA SILVA - 
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OAB:12.745, ELIDIANE JOSE DA SILVA - OAB:12745/O

 Autos cód. n.º 374065

Vistos,

Analisando detidamente os autos, verifico que as partes até o

presente momento não efetuaram o depósito dos HONORÁRIOS periciais, 

consoante

proposta de fls. 437/438, malgrado tenham sido devidamente intimadas 

para tanto,

conforme certidão de fl. 439.

Assim, entendo oportuno sejam as partes novamente intimadas

para que procedam com o depósito dos HONORÁRIOS, consignando as 

penalidades de

suas inércias.

Assim, venham as partes no prazo comum de 10 (dez) dias,

procederem com o DEPÓSITO dos honorários periciais no valor de R$ 

13.400,00 (treze

mil e quatrocentos reais), respeitada cada parte sua cota correspondente, 

sob pena de

constituir ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

MULTA, na forma

do artigo 77, § 2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 23 de abril de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 397388 Nr: 9966-76.2015.811.0002

 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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, LUCILA SOARES BOABAID, 

LOURIZA SOARES BOABAID, JOSÉ DE SOUZA ALVES, LEILA MARIA 

BOABAID LEVI, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, WALTER NUNES DA 

SILVA BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE DEFENSORA PUBLICA DO ESTADO - OAB:, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:SP 236.655

 Autos nº 9966-76.2015.811.0002 – Cód. 397388

Vistos,

Maria do Socorro Ferreira intentou a presente ação de usucapião 

extraordinário em desfavor de Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

Espólio de Lourenço Boabaid e José de Souza Alves, aduzindo, em suma, 

que é legítima possuidora do imóvel lote 05, da quadra 68, do loteamento 

Jardim Eldorado, nesta cidade, matriculado sob o n.º 6.677 no Cartório do 

5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, desde o ano de 

2004.

Aduz que adquiriu o imóvel do Sr. Valmir Pereira de Azevedo no ano de 

2013, e este teria comprado o imóvel de Amarildo Rodrigues de Amorim no 

ano de 2004, o que legitimaria a autora a propor a presente ação, pois sua 

posse com a de seus antecessores, que também foi mansa e pacífica, 

ultrapassa o lapso temporal exigido na lei civil.

Assim, requer a declaração do domínio sobre o imóvel usucapiendo, e 

consequente registro em nova matrícula ante a aquisição originária do 

imóvel.

Juntou documentos (fls. 17/45).

Instada a emendar a exordial com a cópia da matrícula do imóvel e 

adequação do polo passivo (fl. 46), a autora apresentou embargos de 

declaração às fls. 48/49, com o fito de que fosse reconhecida a 

determinação do provimento nº 50/2007 da CGJ que prevê a possibilidade 

expedição de ofício ao cartório de registro de imóvel pelo Juízo a fim de 

garantir a regularização fundiária, antes mesmo da triangularização 

processual.

 Rejeitado os aclaratórios (fl. 60) a autora interpôs agravo de instrumento 

nº 93596/2015 que foi provido, reformando a decisão e determinando a 

expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis.

Em cumprimento ao agravo foi deferida a concessão da gratuidade da 

justiça a autora e a expedição de ofício ao serviço notarial competente (fl. 

76).

Foi determinado pela decisão de fl. 88 a inclusão no polo passivo do Sr. 

José de Souza Alves e determinada sua citação por edital já que se 

encontra em lugar incerto e não sabido, sendo lhe nomeado curador 

especial que apresentou contestação por negativa geral (fls. 193/194).

A requerida Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda. apresentou 

contestação às fls. 94/98, aduzindo, preliminarmente, que a autora não 

possui interesse processual já que foi realizado contrato de compra e 

venda do imóvel com o requerido José de Souza Alves, o qual foi 

devidamente averbado, agasalhando-o com o direito real de propriedade. 

No mérito narrou que o requerido José de Souza adimpliu com o contrato 

de compra e venda a mais de 20 anos o que lhe assegura a propriedade 

do bem. Suscitou que não deu causa a instauração do presente processo 

e que pelo princípio da causalidade não deve ser condenada em custas e 

honorários processuais.

 O espólio de Lourenço Boabaid foi substituído pelos herdeiros Louriza 

Santos, citada à fl. 172v, e Walter Nunes da Silva Boabaid (citado fl. 

180v), os quais deixaram transcorrer o prazo in albis para apresentação 

de defesa. Com relação aos demais herdeiros do espólio foi feita citação 

por edital (fl. 186), mas eles deixaram de manifestar nos autos, consoante 

certidão de fl. 189, motivo pelo qual foi nomeado curado que apresentou 

contestação por negativa geral. (fls. 190/191 e 193/194).

Manifestação da Fazenda Pública Federal, Municipal e Estadual a fls. 119, 

133 e 121 respectivamente, informando não possuir interesse na presente 

lide.

Os confinantes foram devidamente citados (fl. 178), porém deixaram 

transcorrer o prazo para resposta sem qualquer manifestação.

Na decisão de fl. 173 o feito foi saneado, afasta a preliminar alegada em 

contestação, fixado os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução, todavia, a prova oral foi declarada preclusa já que as partes 

deixaram de arrolar testemunhas.

 Os autos vieram conclusos.

É o relato. Fundamento e decido.

Da usucapião

Pois bem, a Usucapião Extraordinária Urbana está positivada no art. 1.238, 

do Código Civil, com a seguinte redação:

 “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir 

como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de 

título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por 

sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de 

Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez 

anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia 

habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Para a procedência do pedido é necessário a coexistência dos seguintes 

requisitos que a informam: a) exercício ininterrupto e sem oposição da 

posse da área pelo prazo mínimo de dez (10) anos; b) ausência de justo 

título e boa-fé; e, c) que este bem seja destinado à moradia do possuidor 

ou à sua família.

Segundo preleciona o civilista Washington de Barros Monteiro, in verbis:

"tais requisitos são indispensáveis, cumprindo assim ao autor, que 

pretenda reconhecimento da usucapião, demonstrar que sua posse sobre 

o imóvel, exercida com animus domini, durante o prazo legal, nunca foi 

interrompida, nem sofreu oposição ou contestação de quem quer que 

seja"

 Nesse contexto, a partir do conjunto probatório constante do processo, 

não demonstrou a parte autora o fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inc. I, do CPC), porquanto a prova documental não comprova o exercício 

da posse pelo prazo mínimo de 10 anos, aliada a ausência de produção de 

prova oral.

Nesse caminho, a autora busca demonstrar o exercício da sua posse, 

ocorrido no ano de 2013, somando-se com a posse de seu antecessor 

possuidor do imóvel (art. 1.243, CC), que supostamente se encontrava na 

posse do imóvel usucapiendo desde o ano de 2004, o que ultrapassaria a 

10 (dez) anos.

Para tal intento, a autora apresentou contrato particular de compra e 

venda celebrado em fevereiro de 2004 entre Amarildo Rodrigues de 

Amorim e Valmir Pereira de Azevedo (fls. 130/131), o que poderia se 

extrair indício de que o promitente comprador exercia posse sobre o bem 
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na época da contratação.

 A autora demonstrou também nos autos que celebrou com o Sr. Valmir 

Pereira de Azevedo contrato de compra e venda em agosto de 2013, o 

que agregaria o tempo de sua posse.

 Entretanto, os documentos acostados aos autos são escassos para o 

desiderato de comprovar os requisitos inerentes a essa forma de 

aquisição de propriedade, em especial, o animus domini que exige muito 

mais do que a simples aquisição de imóvel.

Vê-se que, além do indício de prova demonstrado pelos contratos de 

compra e venda, a autora trouxe apenas uma conta de energia elétrica 

referente ao mês de abril de 2013, ou seja, anterior a celebração do 

contrato de compra e venda que teria ocorrido no mês de agosto de 2013, 

(fls.134), uma foto, sem data (fls. 135), e extrato de IPTU sem demonstrar 

que realizava a quitação do imposto em razão do animus domini, não 

havendo, portanto, um mínimo lastro probatório que indique a posse 

longeva de forma mansa e pacífica, ônus que lhe incumbia comprovar.

Nesses termos, considerando-se necessário que a autora acostasse aos 

autos documentos que comprovassem posse de fato ao longo desse 

período ou a prática de atos possessórios de forma pública, contínua e 

com animus domini, e não tendo a autora assim procedido, tem-se que ela 

descumpriu o encargo processual relativo à comprovação dos fatos 

alegados.

Portanto, a prova documental apresentada nos autos é insuficiente para, 

por si só, para comprovar o exercício de posse com ânimo de dono 

durante todo o prazo aquisitivo exigido em favor da autora.

Nesse sentido:

AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCEITO E 

REQUISITOS. (...) COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO ININTERRUPTO DA 

POSSE COM ANIMUS DOMINI, DE MANEIRA MANSA, PACÍFICA E SEM 

OPOSIÇÃO NOS 15 ANOS ANTERIORES À TRANSMISSÃO DA POSSE AO 

AUTOR. PROVA DOCUMENTAL QUE LEVANTA INDÍCIOS A RESPEITO DO 

EXERCÍCIO DA POSSE POR LONGO PERÍODO PELO AUTOR E SEU 

ANTECESSOR. INDÍCIOS DEVIDAMENTE CORROBORADOS PELA PROVA 

TESTEMUNHAL. PROVA ORAL COESA E SUFICIENTEMENTE CLARA. (...) 

Em discussões envolvendo posse, é natural que a prova documental não 

consiga comprovar plenamente o exercício de posse pelo autor durante 

todo o período necessário para a ocorrência da usucapião. Daí porque é 

comum se afirmar que a prova documental, em demandas como esta, tem 

o papel de indiciar o exercício da posse pelo usucapiente, devendo tais 

indícios serem devidamente corroborados pela prova testemunhal a fim de 

conduzir à procedência da demanda. (TJPR - 17ª C.Cível - AC – 1207005-8 

– União da Vitória - Rel.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - Unânime - 

J. 15.07.2015)

Esperava-se, então, que a prova oral, soberana em ações desta natureza, 

pudesse esclarecer o exercício da posse pela parte autora, contudo ela 

descurou de produzir essa prova de extrema relevância.

Deste modo, na hipótese dos autos, é possível identificar, na ‘causae 

possessionis’, a existência de obstáculo objetivo para fins do 

reconhecimento de usucapião em decorrência do cumprimento do prazo 

prescricional mínimo de 10 anos exigido ao caso.

Sobre o assunto, transcrevo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSSE MANSA E 

PACÍFICA - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. Não tendo os 

autores comprovado a posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus 

domini, pelo prazo de quinze anos, previsto no caput do art. 1.238 do 

Código Civil, o improvimento do pedido de usucapião é a medida que se 

impõe. Desse modo, ausente a comprovação do exercício da posse 

mansa e pacífica pelo lapso temporal necessário para a aquisição 

originária, não há como se reconhecer a usucapião extraordinária.” (TJMG 

- AC 10604130015935002 MG, 2 ª Câmara Cível, Relator Juliana Campos 

Horta, julgado em 14/03/2016)

Ora, se não restou devidamente comprovado nos autos o preenchimento 

pela parte autora dos requisitos necessários à pretensão da prescrição 

aquisitiva sobre o imóvel usucapiendo, a improcedência da ação é medida 

que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – 

LONGEVIDADE DA POSSE E ÂNIMO DE DONO – NÃO DEMONSTRADO – 

RECURSO IMPROVIDO. Se as provas não denunciam a presença dos 

requisitos legais necessários ao reconhecimento do usucapião 

extraordinário, ou seja, o lapso temporal de vinte anos de posse mansa e 

pacífica, bem como o animus domini, deve ser mantida a sentença de 

improcedência da ação.” (TJMT – Terceira Câmara Cível – Apelação nº 

73301/2008 – Comarca de Rondonópolis – Relator: Exmo. Des. Guiomar 

Teodoro Borges – Data de Julgamento: 01/12/2008).

Ademais, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema 

do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm 

o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem 

consideradas verdadeiras.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo 

Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, 

distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a 

provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”.

 Assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados pela parte autora, ela não os comprovou. Ademais, de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas pela parte 

autora apenas ficou relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova 

robusta do exercício continuo e duradoura da posse pelo prazo exigido em 

lei.

Portanto, ausentes os pressupostos autorizadores da responsabilidade 

civil, não merece guarida a súplica da parte autora.

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, razão porque resolvo o 

mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas judiciais e honorários 

advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação 

dos serviços e à combatividade dos patronos, bem como a dilação 

probatória (CPC – § 2º, do art. 85 c/c o art. 86), contudo, fica sobrestada a 

sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 23 de abril de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 406349 Nr: 14761-28.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTYANO WILLIAM PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. 406349

Vistos,

Considerando que o requerido Cristyano William

Pedrozo não foi localizado para ser citado, defiro o pedido de fl. 166 e 

ordeno seja o

requerido citado por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, devendo 

constar no

edital a advertência do art. 257, IV, do Código de Processo Civil/2015, bem 

assim o

prazo de quinze (15) dias para contestar o pedido (CPC/2015 – art. 335, III, 

c/c art.

231, IV).

Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer

manifestação da parte requerida, desde já nomeio como Curador Especial 

a

Defensoria Pública Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente

intimado para patrocinar a defesa do requerido CRYSTIANO WILLIAN 

PEDROZO.

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias a teor
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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 05 

(cinco) dias,

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem

os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim

considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 

tribunais se

adequarem ao novo sistema processual, determino que a publicação do 

edital de

citação seja em jornal local de ampla circulação a ser providenciado pela 

parte autora,

o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 23 de abril de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 444614 Nr: 9183-50.2016.811.0002

 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: GUINOT GERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. DE J. SILVA EMPREITEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:MT 10.216, WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - 

OAB:10080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº. 444614

 Vistos,

 Guinot Gerlin propôs a presente ação enriquecimento ilícito em face de G. 

de J. Silva Empreiteira ME, visando o recebimento da importância descrita 

no cheque prescrito que instrui a petição inicial no valor total de R$ 

2.756,00 (dois mil setecentos e cinquenta e seis reais), eis que foi 

devolvido sem suficiência de fundos. Deu valor à causa e juntou 

documentos (fls. 12/22).

 Determinada a emenda da inicial, a parte autora manifestou às fls. 24/25.

 A empresa requerida não foi localizada para ser citada, tendo sido 

expedido edital de citação (fls. 87), ao passo que foi nomeado curador 

especial, que apresentou contestação por negativa geral (fls. 93/94), 

pugnando, finalmente, pela improcedência do pedido.

 Instadas as partes para especificarem as provas que pretendiam 

produzir, apenas o curador especial manifestou nos autos às fls. 98 e 

102.

 Os autos vieram conclusos.

 Relatei.

 Decido.

 Do julgamento antecipado da lide

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos.

Do mérito

 Pois bem. A questão é singela, pois o feito tem por objeto a cobrança de 

01 (um) cheque prescrito emitido pela empresa requerida, no valor total de 

R$ 2.756,00 (dois mil setecentos e cinquenta e seis reais), cujo pagamento 

foi frustrado.

 A requerida, devidamente citada por edital, deixou de pagar o débito ou 

apresentar defesa, sendo então apresentada defesa por negativa geral 

pela Defensoria Pública.

De outro lado, embora a Defensoria Pública possa apresentar contestação 

por negativa geral, consoante o disposto no parágrafo único, art. 341, do 

Código de Processo Civil, daí advém que a parte autora continua com o 

ônus da prova.

 Nesse contexto, não bastassem os efeitos materiais produzidos pela 

revelia da requerida, a parte autora demonstrou fazer jus à procedência 

do pedido, já que, trouxe à luz a mora da requerida quanto ao 

adimplemento do cheque por ela emitido, conforme demonstra a cártula 

encartada às fls. 25.

 Em todo caso, repise-se, a revelia da requerida apenas corroborou esse 

entendimento, demonstrando o seu desinteresse com o andamento do 

feito, já que deixou de produzir provas que buscasse a desconstituição do 

alegado débito e do seu pagamento.

 Portanto, os documentos que embasaram a presente são suficientes para 

comprovar a procedência do pedido, ante a ausência de contraposição 

pelo requerido daqueles fundamentos aventados pela autora.

 Do valor da obrigação

 A obrigação pecuniária está representada pelo valor contido no cheque 

no valor de R$ 2.756,00 (dois mil setecentos e cinquenta e seis reais), o 

qual deverá ser atualizado com a incidência de correção monetária pelo 

INPC, além dos juros de mora um por cento (1%) ao mês, nos termos do 

art. 406, do Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional, ambos com o termo da contagem a partir da data do vencimento 

de cada cheque.

 A propósito, colho o seguinte aresto:

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. 

PRESCRIÇÃO. Em se tratando de ação monitória de cobrança de cheque, o 

prazo prescricional é de cinco anos, consoante o que dispõe o artigo 206, 

§ 5º, I, do Código Civil. O prazo começa a fluir a partir da entrada em vigor 

do Novo Código Civil. Inteligência do artigo 2.028. Como a correção 

monetária tem por fim recompor o poder de compra da moeda, viável que 

incida desde a data da emissão do cheque. O mesmo se dá com os juros, 

por ser aquele o momento em que se torna exigível o valor representado 

na cártula. Negaram provimento ao recurso. Unânime.”

 Do dispositivo

 Posto isso, julgo procedente o pedido e condeno a requerida ao 

pagamento do valor total de R$ 2.756,00 (dois mil setecentos e cinquenta e 

seis reais), em favor da parte autora, referente ao cheque encartado às 

fls. 25, cujo montante deverá ser atualizado na forma da fundamentação 

supra. Por conseguinte, RESOLVO o mérito, nos termos do inc. I, do art. 

487, do Código de Processo Civil.

 Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e da verba 

honorária que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor do débito 

atualizado, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, 

do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos 

serviços e do tempo despendido (CPC - § 2º, art. 85).

 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.

Várzea Grande-MT, 23 de abril de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013068-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013068-50.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

LAURA BISPO DA SILVA REU: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Vistos. Compulsando os autos observo que a 

requerida/reconvinte apresentou reconvenção por meio da qual pugnou 

pela condenação da requerente/reconvinda ao pagamento da dívida no 

valor de R$ 377,82 (trezentos e setenta e sete reais e oitenta e dois 

centavos). À vista disso, determinei a intimação da requerida/reconvinte 

para que promovesse o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição da reconvenção. No entanto, a 
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requerida/reconvinte apesar de ter sido devidamente intimada não atendeu 

satisfatoriamente o comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo 

concedido. Ora, o recolhimento prévio do preparo constitui ato processual 

necessário para o regular prosseguimento do processo (art. 290 do CPC), 

assim não tendo sido efetuado o pagamento das custas processuais, 

verifica-se a ausência de um dos requisitos imprescindíveis à propositura 

da ação/reconvenção (arts. 320 e 321), o que acarreta o indeferimento da 

petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. A propósito, este 

é o entendimento pacífico da jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – INÉRCIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – MEDIDA QUE 

SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO. O não recolhimento das custas 

iniciais implica o cancelamento da distribuição da demanda, nos termos do 

art. 290 do CPC. (Ap 71620/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 

11/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO– DETERMINAÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS- 

DESCUMPRIMENTO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DESPROVIDO. 

Não há que se falar em cerceamento de defesa pois os documentos 

juntados pelo autor demonstram que ele descumpriu a determinação 

judicial de retificação do valor da causa. A ausência de comprovação de 

preparo, após intimação, é motivo idôneo para o cancelamento da 

distribuição da ação, sendo dispensável a intimação pessoal da parte. (Ap 

40779/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, 

Publicado no DJE 29/09/2017) Diante do exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo e declaro extinta a presente reconvenção, com fulcro 

no artigo 485, inciso I, do CPC e, determino o cancelamento da sua 

distribuição nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. No 

impulso, 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. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001807-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANNO HENRIQUE PAVAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001807-54.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: 

JULIANNO HENRIQUE PAVAN Vistos. Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial promovido por MRV PRIME PROJETO MT C 

INCORPORACOES SPE LTDA. em desfavor de JULIANNO HENRIQUE 

PAVAN, ambos devidamente qualificados nos autos. As partes 

celebraram acordo, requerendo a sua homologação com a consequente 

suspensão do feito (id. 31509167). Após os autos vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo celebrado pelas 

partes, vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes, uma vez que assinados pelas 

partes. Assim, HOMOLOGO o acordo formulado de id. 31509167para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso 

do presente processo até o seu integral cumprimento (08/05/2024), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo convencionado, venha à parte exequente manifestar-se nos autos 

quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu silêncio como 

concordância tácita ao adimplemento da dívida. Após, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010072-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Y. C. D. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

MARCELA CONSOLINI OAB - 000.428.781-95 (REPRESENTANTE)

CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA OAB - MT15141-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCHIAS ALVES DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010072-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

Y. C. D. A. B. REPRESENTANTE: MARCELA CONSOLINI REQUERIDO: 

ARCHIAS ALVES DE FIGUEIREDO 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. Da impugnação a justiça gratuita O 

requerido contesta a concessão do benefício da justiça gratuita à autora, 

alegando que ela não comprovou a sua hipossuficiência financeira, bem 

como realizou a contratação de advogado particular. 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 à capacidade financeira da autora recai sobre o requerido, o 

qual não se desincumbiu de tal mister. Outrossim, o fato de a autora ter 

constituído advogado particular não indica, por si só, que ela possui 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais 

(art. 99, § 4º, do CPC). Deste modo, não merece prosperar a pretensão da 

requerida, até porque ela se limitou a apresentar alegações genéricas e 

desamparadas de quaisquer provas. A esse propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça gratuita pode ser 

formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos 

termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples declaração de pobreza 

do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Em não 

havendo contraprova deve prevalecer”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio 

de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação 

da súmula em 04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa 

questão prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita 

concedida à autora. Não havendo questões preliminares a serem 

apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando a sua instrução. Das provas Assim, de acordo com 

os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se no dia 

05/07/2016 no estabelecimento do requerido ocorreu a queda de um 

portão sobre a autora; b) caso positivo, se em virtude da queda do portão 

a autora sofreu lesões físicas; c) se o acidente descrito nos autos 

ocorreu em virtude de ausência de manutenção no portão por parte do 

requerido ; d) se ficaram configurados os danos moral pleiteado na 

petição inicial e a sua extensão. Diante da natureza da controvérsia, defiro 

a produção de prova oral requerida pela parte requerida (id. 17556482), 

consistente na oitiva apenas de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, 

art. 357, CPC). Indefiro o depoimento pessoal do requerido, uma vez que 

as declarações deste já foram delineadas na fase postulatória. Ainda, 

indefiro o pedido de inspeção judicial ou prova pericial formulado pelo 

requerido no local dos fatos, tendo em vista que a prova testemunhal já 

deferida servirá para comprovar a real dinâmica dos fatos, não sendo 

necessária a realização de prova no local do acidente, mormente à vista 

do extenso decurso de tempo decorrido desde a ocorrência de sinistro, o 

que certamente contribuiu para o desaparecimento de eventuais vestígios 

do acidente. Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o 
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dia 08/09/2020, às 15:00h. 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-lhe, 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 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. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009983-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANDARA CRISTINY FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009983-56.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

DANDARA CRISTINY FERREIRA GOMES REU: OSVALDO JUNIOR 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. Não 

havendo questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a 

ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução. 

Dos pontos controvertidos A partir dos autos e tendo em vista a natureza 

da ação, fixo os seguintes pontos controvertidos sobre os quais incidirão 

a prova: a) se o requerido ofendeu/constrangeu a autora tanto 

verbalmente quanto fisicamente; b) se houve ofensas verbais/físicas 

recíprocas entre as partes; c) se a requerente deixou de assumir um 

cargo na EMEB Ângela Jardim Botelho em virtude da eventual agressão 

física sofrida; d) caso positivo o item anterior, se requerente deixou de 

auferir renda pela perda de uma chance e, e) se os fatos ensejaram 

danos morais e os seus respectivos valores. Diante da natureza da 

controvérsia, defiro 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 

15:30 horas. Desde já fica 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 a 

autora informar a este juízo com antecedência mínima de 20 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. 

22596930 (§ 4º, inciso IV, art. 455, CPC). Por fim, considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC, DEFIRO a gratuidade 

da justiça em favor do requerido. Anote-se. Intimem-se todos. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001750-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE ANCORA MT IMPORTADORA EXPORTADORA DISTRIBUIDORA DE 

AUTO PECAS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE ANDREATTA COSTELLA OAB - SC17850 

(ADVOGADO(A))

IRINEU GALESKI JUNIOR OAB - PR0035306A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RODRIGO OGIWARA SILVEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001750-75.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

REDE ANCORA MT IMPORTADORA EXPORTADORA DISTRIBUIDORA DE 

AUTO PECAS S/A REU: COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO, INGRAX 

INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas anotações, 

comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo ativo da 

demanda REDE ÂNCORA MT IMPORTADORA E EXPORTADORA 

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S/A. e no polo passivo COOPERATIVA 

DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – 

SICOOB MAXICREDITO. Intime-se a devedora COOPERATIVA DE CRÉDITO 

MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICOOB 

MAXICREDITO, por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 31107679, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de 

não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra 

sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

salientando desde já que deverá aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo. Outrossim, a fim de evitar tumulto processual, 

determino a Secretaria que promova a instauração de incidente de 

cumprimento de sentença em autos associado o qual deverá ser instruído 

com a petição e documentos de ids. 30808423 e 30808424 e cópias da 

sentença e acordão proferidos nos autos, bem como desta decisão, 

ressaltando que o referido procedimento deverá sem instaurado sem 

qualquer ônus para o exequente INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

GRAXAS S/A. Ainda, deverá constar no incidente de cumprimento de 

sentença a ser instaurado em nome de INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE GRAXAS S/A no polo ativo e no polo passivo COOPERATIVA DE 

CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICOOB 

MAXICREDITO, ressaltando que os advogados das referidas partes 

deverão ser devidamente cadastrados no sistema PJE para evitar 

frustações de futuras intimações. Cumprida a determinação supra, 

intime-se a devedora COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICOOB MAXICREDITO, por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado no id. 30808423, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010728-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON BASTOS RIBEIRO OAB - MT25503/O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GSR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010728-02.2020.8.11.0002. Vistos. 

Trata-se de “tutela provisória antecipada em caráter antecedente” 

proposta por Açofix Comércio de Ferragens e Ferramentas Eireli ME, em 

desfavor de GSR Comércio, Importação e Exportação Ltda. EPP (Grupo 

Stello Roza), sustentando, em síntese, que realizou a comercialização de 

peças/ferramentas para a empresa Agropecuária San Marino C.A., 

sediada na Venezuela, no valor de USD$ 449.425,86 (quatrocentos e 

quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e cinco dólares e oitenta e seis 

centavos), cuja retirada do material foi fixada na modalidade EXW – Ex 

Works, a qual consiste na retirada do pátio dos produtos da empresa 

vendedora pela empresa compradora, que deverá arcar com todas as 

despesas, inclusive o despacho da mercadoria. Assim, aduz que a 

empresa compradora, Agropecuária San Marino C.A., realizou a 

contratação da empresa de transportes terrestres Graciano Transporte 

Rodoviário de Cargas Ltda., ocasião em que os produtos foram retirados 

do pátio da autora, cessando a relação jurídica entre a autora e a 

compradora. Entretanto, salienta ter sido surpreendida com a restrição do 

seu nome no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) pela empresa 

requerida, tendo a autora tomado conhecimento de que a requerida foi 

contratada pela empresa Graciano Transporte Rodoviário de Cargas Ltda. 

para que procedesse com o término do transporte da carga na fronteira 

entre o Brasil e a Venezuela. Ressalta não possuir qualquer relação 

jurídica com a requerida, tampouco responsabilidade pelo transporte dos 

produtos vendidos à Agropecuária San Marino C.A., razão pela qual 

postula pela concessão de tutela de urgência para a suspensão dos 

débitos e a consequente exclusão do sistema Serasa, sob pena de multa. 

Juntou documentos de ids. 31430705 a 31431093. No id. 31467112 

apresentou emenda à inicial alegando que a requerida procedeu com a 

nova inclusão do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), requerendo, assim, a 

retirada da referida inscrição. Juntou documentos de ids. 31467113 a 

31467119. É a síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, 

a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Da fungibilidade Em que 

pese a postulação ter sido feita sob a roupagem da tutela antecipada 

antecedente, vejo que, em verdade, trata-se de tutela cautelar 

antecedente, na medida em que a pretensão autoral não é satisfativa, 

posto que sua análise está embasada na relação jurídica existente entre 

as partes e na legitimidade da cobrança encaminhada pela requerida. Com 

efeito, a parte autora pretende com a presente tutela de urgência 

salvaguardar provisoriamente a eficácia da tutela definitiva a ser 

concedida quando do julgamento do mérito da demanda, qual seja, a 

declaração de inexigibilidade do débito. Dessa forma, cabe a aplicação do 

princípio da fungibilidade, previsto no parágrafo único do art. 305 do CPC, 

o qual veio justamente para atender hipóteses como esta, incumbindo ao 

Magistrado ao compulsar os autos, aferir qual a verdadeira natureza da 

medida. Segundo Fredie Didier, ainda que o referido dispositivo de Lei 

preveja apenas a conversão da tutela cautelar em caráter antecedente em 

tutela antecipada em caráter antecedente, igualmente cabível o inverso, 

que ocorre no presente caso, por meio da fungibilidade regressiva[1]. 

Assim, passo a analisar a presente tutela antecipada antecedente sob a 

ótica da tutela cautelar antecedente, prevista no art. 305 do CPC, bem 

como a adequar o seu procedimento. Da tutela de urgência cautelar 

antecedente Trata-se de tutela de urgência cautelar antecedente (art. 305, 

caput, 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. 

Sobremais, a tutela de urgência cautelar poderá ser efetivada mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 

alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do 

direito (art. 301, CPC). A partir desse raciocínio, a probabilidade do direito 

acautelado vem assentada por meio da nota fiscal n. 5459 referente à 

venda de mercadoria realizada pela autora à empresa Agropecuária San 

Marino C.A., no valor de R$ 1.752.760,85 (um milhão, setecentos e 

cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e cinco 

centavos), conforme id. 31430722, bem como diante das notas fiscais 

denominadas “saída de mercadoria” emitidas pela autora, tendo como 

transportador a empresa Graciano Transporte Rodoviário de Cargas (id. 

31430727). Some-se a isso o documento colacionado no id. 31430732, 

denominado “Fatura Pro Forma”, contendo a descrição “ Incoterms EXW”, 

a qual também está presente nos documentos expedidos pela requerida 

“CRT – Carta de Porte Internacional por Carretera”, apresentados nos ids. 

31430735, 31430736, 31430737, tendo este magistrado verificado que 

“com o Incoterm EXW, a única responsabilidade do vendedor (no caso, 

exportador) é disponibilizar a mercadoria embalada em suas instalações 

para ser retirada ou entregue em outro local designado pelo comprador 

(no caso, importador[2]”, corroborando o alegado na exordial. Ainda, 

verifico que o proprietário da empresa Graciano Transportes Rodoviários, 

declarou ter contratado a empresa requerida para o término do transporte 

dos bens retirados no pátio da autora, a fim de que a ré procedesse com a 

entrega dos produtos na cidade de El Dorado – Edo. Bolivar – Venezuela, 

já tendo, inclusive, pago o preço à ré, ressaltando que foi contratado 

diretamente pela importadora, empresa Agropecuária San Marino C.A., não 

havendo qualquer participação da autora no transporte dos produtos, 

consoante ids. 31467114, 31467118. Finalmente, denota-se do bojo da 

petição de id. 31467112 que a requerida procedeu com a negativação dos 

dados da parte autora, em duas oportunidades, sendo uma na data de 

23/03/2020, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), referente ao 

título 0004 e outra na data de 30/03/2020, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), referente ao título 0005, que também está demonstrado por meio do 

extrato de id. 31431093. De outro lado, o perigo de demora está evidente, 

posto que deixar ser o nome da empresa postulante negativado é permitir 

que se mantenha odiosa pressão sobre a mesma, como forma de levá-la 

ao pagamento de débito que entende indevido; constituindo senão óbice 

ao regular desenvolvimento de suas atividades comerciais. Ainda, não há 

qualquer prejuízo que possa agravar o estado da requerida, pois se os 

pedidos vierem a ser julgados improcedentes, poderá proceder com nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Portanto, sem invadir a seara pertinente ao 

juízo de cognição exauriente, característica essa que será vislumbrada 

apenas quando da prolação da sentença, seja ela favorável a uma ou 

outra parte litigante, a verdade é que a análise até então desenvolvida 

retrata, por enquanto, a pertinência da exclusão das restrições. 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 da 

requerente de seus cadastros, quanto aos débitos no valor de R$ 

19.000,00 (dezenove mil reais), referente ao título 0004 e no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), referente ao título 0005, no prazo de 48 horas, 

sob as penalidades legais. Cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contestar o pedido cautelar e indicar as provas que pretende 

produzir (art. 306, CPC), sob pena de presumirem-se aceitos os fatos 

alegados pela autora (art. 307, CPC), seguindo, a partir de então o 

procedimento comum (art. 307, parágrafo único, CPC). Efetivada a tutela 

cautelar, intime-se a requerente para apresentar o pedido principal no 

prazo de 30 (trinta) dias, o qual será formulado nos mesmos autos, não 

dependendo de adiantamento de novas custas processuais (art. 308, 

CPC), sob pena de restar cessada a eficácia da medida ora deferida (art. 

309, CPC). Apresentado o pedido principal, venham-me os autos 

conclusos para designação de audiência de conciliação, na forma do §3º, 

do art. 308, do CPC. Oportunamente, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] In curso de direito processual civil: teoria da prova, 

direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 

360. [2] Disponível em  Acesso em 23.04.2020.
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Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))
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SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (EXECUTADO)

RAPHAEL PIVA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT14947-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001997-22.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

FABRYCIO ALLEX DA SILVA MARTINS, JESSICA THAIS BULHOES 

EXECUTADO: SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA, RAPHAEL PIVA 

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA - ME Vistos . Aportou aos autos petição da 

parte executada RAPHAEL PIVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRISO – ME pugnando 

pelo pagamento do débito exequendo de forma parcelada, conforme 

autoriza o art. 916 do CPC. Na oportunidade, noticiou o depósito de R$ 

1.586,86 (hum mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis 

centavos), comprometendo-se, outrossim, efetuar o pagamento do saldo 

remanescente em 06 (seis) parcelas mensais, até o efetivo pagamento (Id. 

30896046). Em seguida a parte exequente compareceu nos autos 

manifestando concordância com o pedido de parcelamento e requereu a 

expedição de alvará em seu favor (id. 31241960). No id. 30057054 o 

advogado ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA requereu a retenção 

do valor de R$ 919,58 (novecentos e dezenove reais e cinquenta e oito 

centavos) sobre o valor que os exequentes venham a receber do 

executado visando resguardar o valor da condenação a título de 

honorários advocatícios sucumbências fixados em seu valor percentual 

de 30% sobre a condenação. Pois bem, entendo que o benefício do 

parcelamento deve ser oportunizado ao devedor no presente cumprimento 

de sentença desde que haja concordância pela parte exequente. Assim, 

considerando concordância expressa da parte exequente com o 

parcelamento do débito exequendo, o deferimento do parcelamento do 

débito é medida que se impõe. Trilhando essa mesma linha de raciocínio o 

egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proferiu o seguinte 

aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PARCELAMENTO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA 

DO ART. 475-J DO cPc. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ART. 745-A DO 

CPC. POSSIBILIDADE. Possibilidade de parcelamento da dívida, nos termos 

do art. 745-a do CPC, mesmo na hipótese de cumprimento de sentença. O 

artigo 475-r do CPC estabelece que se aplicam subsidiariamente ao 

cumprimento da sentença, no que couber, as normas que regem o 

processo de execução de título extrajudicial. (...). Agravo De Instrumento 

Parcialmente Provido, De Plano.”[1] Posto isso, defiro parcialmente o 

pedido de parcelamento da dívida previsto no art. 916, do Código de 

Processo Civil e, por conseguinte, determino que a parte executada realize 

o depósito das parcelas restantes, quer sejam, 06 (seis) parcelas 

devidamente atualizadas, devendo estas serem depositadas até o 5º 

(quinto) dia útil de cada mês, iniciando pelo mês de maio de 2020. 

Outrossim, antes de apreciar o pedido de expedição de alvará, venham os 

exequentes, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca do pedido 

formulado pelo advogado ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA no id. 

30057054, valendo o seu silêncio como concordância tácita acerca da 

retenção dos valores a título de honorários advocatícios sucumbenciais. 

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos. Às providências 

necessárias. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] Agravo de Instrumento nº 70034673178 – Relator: Paulo Roberto Lessa 

Franz – Julgado em 17/02/2010.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003841-70.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CLEONICE AUXILIADORA DE OLIVEIRA, DEIZE MEIRE RAMOS MACEDO 

REU: BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP, COMPANHIA DE 

BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV Vistos, Cleonice Auxiliadora de 

Oliveira e Deize Meire Ramos Macedo promovem ação indenizatória por 

dano material e moral em desfavor da Bompreçosuper Supermercados 

Eireli-EP e Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV, todos 

devidamente qualificados, narrando que a primeira requerente no dia 

22/04/2018 adquiriu no estabelecimento comercial da primeira requerida 32 

(trinta e duas) garrafas de cerveja da marca Skol produzidas pela 

segunda requerida no valor de R$ 1,79 (um real e setenta e nove 

centavos), cada, totalizando R$ 57,28 (cinquenta e sete reais e cinte e 

vinte e oito centavos), sendo que o produto seria consumido em uma 

comemoração. Aduzem que durante a comemoração a segunda 

requerente após consumir a bebida sentiu um gosto estranho e identificou 

um corpo estranho dentro da garrafa, bem como salientam que 

perceberam a existência de corpo estranho em outras garrafas que ainda 

estavam lacradas. Alegam que a segunda requerente após consumir o 

produto passou a ter febre, dor no estomago, vômito e diarreia, razão pela 

qual buscou atendimento médico na UPA Pascoal Ramos na qual o médico 

que lhe atendeu ressaltou que os sintomas eram devido ao consumo da 

bebida “estragada”. Diante disso, após exporem sua fundamentação 

jurídica, requerem a condenação das requeridas a ressarcirem o valor 

pago pelas bebidas e ao pagamento de uma indenização a título de danos 

morais no valor de R$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais). 

Juntou documentos de ids. 13154766 a 13154800. A audiência de 

conciliação realizada nos autos restou infrutífera (id. 15802163). A 

requerida Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV apresentou 

contestação no id. 15792161, alegando preliminarmente a sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo da demanda, a inépcia da inicial e impugnou o 

valor da causa. No mérito, afirma que as requerentes não realizaram 

qualquer reclamação sobre o produto em seus canais de atendimento ao 

consumidor e que possui uma linha de produção severa, em que se preza 

pela higiene e segurança, seguindo as boas práticas de fabricação, 

tornando impossível o ocorrido. Sustenta, também, a possibilidade das 

garrafas terem sido abertas e então possibilitado a entrada de algum 

corpo estranho enquanto se encontravam junto ao revendedor, fato este 

que excluiria a sua eventual responsabilidade de indenizar. Assevera a 

inexistência de dano moral no caso, uma vez que não há comprovação de 

que houve a ingestão do produto, bem como inexiste provas acerca dos 

alegados problemas de saúde relatados pela segunda requerente. Ainda, 

afirma que diante da ausência de comprovação de nexo de causalidade 

entre o suposto dano e o alegado ato não há como acolher o pedido de 

dano material. Ao final, afirma a impossibilidade de inversão do ônus da 

prova e requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial. A 

requerida Bompreçosuper supermercados Eireli-EP apresentou 

contestação no id. 16204289 na qual impugnou o pedido de justiça gratuita 

e inversão do ônus da prova formulado pelas requerentes. No mérito, 

afirma que as alegações da segunda requerida acerca da eventual 

possibilidade de contaminação do produto junto ao seu estabelecimento é 

irresponsável e que as requerentes não comprovaram qualquer conduta 

ilícita por parte das requeridas, pois as fotografias juntadas nos autos não 

demonstram a existência de corpo estranho nas garrafas, que o produto 

se encontrava vencido ou que a enfermidade da segunda requerente 

tenha ocorrido em virtude da ingestão da bebida. Aduz que os fatos 

narrados não ultrapassaram os limites do considerado mero 

aborrecimento, impugnou o pedido a título de indenização pelo dano 
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material e ao final requereu a improcedência dos pedidos formulados na 

inicial. As requerentes apresentaram impugnações às contestações nos 

ids. 22720981 e 22813182. As partes foram intimadas para manifestarem 

acerca das provas que ainda pretendiam produzir, sendo que a segunda 

requerida informou não possuir interesse na produção de outras provas 

(id. 21145256), ao passo que as requerentes pugnaram pela produção de 

prova testemunhal (id. 21432217). Na decisão saneadora as preliminares 

arguidas nas contestações foram afastadas, fixados os pontos 

controvertidos da demanda, deferida a produção da prova testemunhal e 

designada audiência de instrução de julgamento (id. 25874639). Na 

decisão de id. 28759309 a audiência de instrução e julgamento foi 

cancelada em virtude das partes não terem apresentado rol de 

testemunhas a serem ouvidas em audiências. Ainda, na oportunidade foi 

declarada preclusa a produção de prova testemunhal. Após, vieram 

conclusos. É o breve relatório. Decido. As requerentes pretendem a 

condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos 

morais e materiais, sustentando terem encontrado um elemento estranho 

dentro das garrafas de bebida Skol adquiridas pela primeira requerente da 

empresa primeira requerida e produzida pela segunda requerida. Ainda, 

afirmam que em virtude da ingestão da bebida a segunda requerente 

necessitou de atendimento médico. Pois bem, da análise dos autos verifico 

que não ficou comprovada a prática de qualquer conduta ilícita praticada 

pelas requeridas. Isto porque, incumbia as requerentes comprovarem os 

danos sofridos e o nexo de causalidade com a conduta das requeridas, 

ao passo que incumbia a estas demonstrar a inexistência de nexo de 

causalidade ou outro fato impeditivo do direito alegado. No objetivo de 

comprovar o alegado as requerentes juntaram aos autos Cupom Fiscal, 

Ficha de Atendimento no Pronto Socorro da segunda requerente e 

fotografias de garrafas de bebida Skol (ids. 1315477, 13154784, 

13154786, 13154794 e 13154800), porém a análise das fotografias não 

permite verificar a existência de um corpo estranho dentro das garrafas 

de bebidas. Soma-se a isso o fato de que as requerentes não 

comprovaram nos autos que a segunda requerida ingeriu a bebida ou 

ainda que tenha sofrido com dores, vômitos, febre e diarreia em razão ter 

ingerido a bebida contaminada produzida e comercializada pelas 

requeridas. Isso porque, a ficha de atendimento médico juntada no id. 

13154770 apenas demonstra que a segunda requerida foi atendida em 

23/04/2018 com queixas de dor no estômago e vômitos, porém não há 

qualquer conclusão médica afirmando que tais sintomas sejam 

decorrentes da ingestão da bebida. Ora, é sabido que no Direito 

Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando 

que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas 

alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus 

da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao 

autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar 

e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova 

no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. 

Deste modo, considerando que a distribuição do ônus da prova definida no 

Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da 

prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, 

entendo que a configuração dos danos morais não ficaram comprovados 

no presente caso. Apesar de haver presunção relativa de veracidade dos 

fatos alegados pelas requerentes, estas não os comprovaram, tendo em 

vista que de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações 

narradas na inicial apenas ficaram relegadas ao campo hipotético, sem 

qualquer prova robusta de que existia algum corpo estranha nas garrafas 

de bebidas adquiridas pelas requerentes ou que a segunda requerente 

tenha ingerido a bebida contaminada e tenha sofrido intoxicação alimentar. 

Ressalto, ainda, que oportunizada a produção de outras provas além das 

já existentes nos autos, a parte autora requereu a produção de prova 

testemunhal, porém não arrolou qualquer testemunha para ser ouvida em 

juízo. Portanto, sem a prova dos fatos as alegações se tornam frágeis e 

inconsistentes, desautorizando a reparação pretendida, tendo em vista 

que a requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Nesse sentido: “EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO - AQUISIÇÃO - DANOS MORAIS - 

NÃO OCORRÊNCIA - PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO - 

INEXISTÊNCIA DO DANO AO CONSUMIDOR. - Não se há de reconhecer a 

ocorrência de dano moral em razão da aquisição de produto impróprio 

para o consumo se não comprovado o nexo de causalidade entre a 

alegada ingestão e o mal experimentado pelo consumidor.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0145.11.010977-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro 

Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2012, 

publicação da súmula em 31/05/2012) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

AQUISIÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO. REFRIGERANTE. CORPO 

ESTRANHO NO INVÓLUCRO. BEBIDA NÃO CONSUMIDA. MEROS 

ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. HUMILHAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O simples fato do consumidor 

constatar a existência de um corpo estranho no refrigerante fornecido 

pela ré, não enseja danos morais, mormente quando a bebida não é 

ingerida por qualquer pessoa.” (TJ/MG, RAC nº 1.0392.06.001737-4/001, 

13ª Câmara Cível, Relator: Des. Alberto Henrique, julgado em 03.04.2008). 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR - NÃO INGESTÃO - 

AUSÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - MERO 

ABORRECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Não se configura dano moral 

indenizável a simples aquisição de refrigerante contendo corpo estranho 

em seu interior – pedaço de isopor – sem que o seu conteúdo tenha sido 

ingerido, uma vez que tal situação encontra-se no âmbito dos dissabores 

da sociedade de consumo, sem abalo à honra, pois ausente situação que 

produza no consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de sua 

dignidade.” (TJ – MT - Ap 90701/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014) Isto posto, julgo improcedentes 

os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, resolvo o mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno as 

requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como aos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, em favor de cada requerida, nos termos do artigo 85, § 

8º, do Código de Processo Civil. Todavia, sendo as requerentes 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Transitada em julgado 

a sentença, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de 

cumprimento de sentença, e caso decorrido sem manifestação, arquive-se 

com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe. P.I.C. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000422-42.2018.8.11.0002
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VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO VITURINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000422-42.2018.8.11.0002. EXECUTADO: 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. EXEQUENTE: 

FABRICIO VITURINO DA SILVA Vistos. ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 

promove o presente cumprimento de sentença em desfavor de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., visando recebimento da quantia 

imposta r. recurso prolatado nos autos. A parte exequente requereu a 

intimação do executado para realizar o pagamento do débito (id. 

22226289). Devidamente intimada à executada se manteve inerte, razão 

pela qual foi realizada a penhora do valor de R$ 604,85 (id. 28969853). A 

parte executada foi intimada para manifestar a respeito da penhora 

realizada nos autos, porém se manteve inerte, conforme se observa do 

teor da certidão de id. 31507796. Em seguida a exequente requereu a 
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expedição de alvará em seu favor no id. 31461158. Após, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da 

satisfação do crédito, uma vez que o valor penhorado nos autos serviu 

para adimplir o débito sub judice Posto isso, declaro extinta a obrigação de 

pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na 

forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e 

sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte 

exequente para levantamento do valor penhorado nos autos. Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005366-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO JOAO DE ARRUDA CEBALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005366-58.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. ANTONIO MARTINS 

DE OLIVEIRA promove o presente cumprimento de sentença em desfavor 

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

visando recebimento da quantia imposta r. sentença prolatados nos autos. 

A parte exequente requereu a intimação do executado para realizar o 

pagamento do débito (id. 29149837). Devidamente intimada à executada 

informou a realização do depósito do valor de R$ 10.021,16 no id. 

31428536. Em seguida a exequente requereu a expedição de alvará em 

seu favor no id. 31450053. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, 

uma vez que o valor depositado nos autos no id. 31428536 serviu para 

adimplir o débito sub judice Posto isso, declaro extinta a obrigação de 

pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na 

forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e 

sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte 

exequente para levantamento do valor depositado nos autos. Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002651-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEIKSON ALMEIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para apresentar CONTRARRAZÕES, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004783-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCE MARTINS VIANA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE Requerente através de seus patronos, para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar nos autos acerca da Diligência Negativa 

ID 31473326. AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004078-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SUELY CARNEIRO GOMES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE Requerente através de seu patrono para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar acerca da Diligência Negativa ID 29157205. 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010542-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Dados  do  P roc e s s o :  P r o c e s s o : 

1010542-47.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): BARACAT EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Requerido: REU: JOSE MARIA DE CAMPOS ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

requerida para manifestar sobre as provas que pretende produzir, 

justificando-as no prazo de dez 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, 24 de abril de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010542-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Dados  do  P roc e s s o :  P r o c e s s o : 

1010542-47.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): BARACAT EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Requerido: REU: JOSE MARIA DE CAMPOS ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para manifestar sobre as provas que pretende produzir, 
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justificando-as no prazo de dez 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, 24 de abril de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010498-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MELO DA SILVA (AUTOR(A))

THAIZA CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT14947-O (ADVOGADO(A))

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Dados  do  P roc e s s o :  P r o c e s s o : 

1010498-28.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): FABIANO MELO DA SILVA, THAIZA 

CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA Requerido: REU: SPE PORTAL DOS 

IMIGRANTES LTDA, GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 

- ME ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, 

intimando a parte autora para que indique as provas que pretende 

produzir, justificando-as no prazo de dez 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, 24 de abril de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002959-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO JORGE ASSEF OAB - SP221714 (ADVOGADO(A))

IAGO DO COUTO NERY OAB - SP274076 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Dados  do  P roc e s s o :  P r o c e s s o : 

1002959-74.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARLOS EDUARDO 

BRANDAO TAQUES Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ORLEANS 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO 

DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 

701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para que manifeste 

nos autos, especificando as provas que pretende produzir, justificando-as 

no prazo de dez 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, 24 de abril 

de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002959-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO JORGE ASSEF OAB - SP221714 (ADVOGADO(A))

IAGO DO COUTO NERY OAB - SP274076 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Dados  do  P roc e s s o :  P r o c e s s o : 

1002959-74.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARLOS EDUARDO 

BRANDAO TAQUES Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ORLEANS 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO 

DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 

701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando as partes requeridas para que 

manifestem nos autos, especificando as provas que pretende produzir, 

justificando-as no prazo de dez 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, 24 de abril de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 63430 Nr: 8713-73.2003.811.0002

 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: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL PEDRO CARIOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA GARCIA MACEDO - 

OAB:6724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 
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anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 58336 Nr: 4211-91.2003.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO PLACIDO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 
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anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 107070 Nr: 3077-87.2007.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEMAZA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADRIANO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA VERA ATTILIO - OAB:MT 

7988, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 05 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 242869 Nr: 4021-84.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A CONFECCÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL POLO COMERCIO CONFECÇÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOFAS PEREIRA - 

OAB:OAB/MG 104.589, EDUARDO DE CASTRO BRAGA - 

OAB:118281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 
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induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 05 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297386 Nr: 17817-74.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luiz Augusto Quinta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONT LIGHT PAINEIS E LUMINOSOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JR.QUEIROZ LUZ - 

OAB:GO 23.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 05 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 
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CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 313123 Nr: 9268-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE FERREIRA MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:MT 10.846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 05 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 326852 Nr: 23178-38.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOWAK INDÚSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 

HIDRAULICAS LTDA, JOSE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO, AÇO, 

METAIS E DERIVADOS J. SANTIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO CORVETA 

VOLPE - OAB:OAB/SP247.218, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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 
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prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 05 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 9426 Nr: 8346-88.1999.811.0002

 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: BANCO FIAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE FIGUEIREDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI SILVEIRA - 

OAB:3634/MT

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontra arquivado e paralisado 

há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao 

maior prazo prescricional previsto na legislação civil (arts. 205 e/ou 206 do 

Código Civil). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

exequente procedesse com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes 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).

 “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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 384 de 510



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).

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 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 custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 79128 Nr: 1780-16.2005.811.0002

 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: BEIRA RIO MATERIAL P/CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVANIZADORA METALFORTE LTDA-ME, 

MARCELO CERON MARSHALL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6711/MT

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontra arquivado e paralisado 

há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao 

maior prazo prescricional previsto na legislação civil (arts. 205 e/ou 206 do 

Código Civil). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

exequente procedesse com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes 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).

 “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).

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 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 custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 86092 Nr: 7989-98.2005.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBASTIANI & MARTINS RIBEIRO LTDA, MOISES 

DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCILIA ADRIANA FARIAS DE OLIVEIRA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO RIBEIRO FURTADO 

BLANCO - OAB:8450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353/MT

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontra arquivado e paralisado 

há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao 

maior prazo prescricional previsto na legislação civil (arts. 205 e/ou 206 do 

Código Civil). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

exequente procedesse com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes 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 
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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).

 “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).

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 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 custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 91750 Nr: 1442-08.2006.811.0002

 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: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRELA PAPELARIA E COMERCIO LTDA, 

SIMONE DA SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:MT-1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:OAB-MT 8202

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontra arquivado e paralisado 

há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao 

maior prazo prescricional previsto na legislação civil (arts. 205 e/ou 206 do 

Código Civil). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

exequente procedesse com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes 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).

 “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).

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 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 custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 115119 Nr: 10574-55.2007.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GUAÍRA, SÃO JORGE 

COMÉRCIO DE ALIMENTÍCIOS LTDA, MULFATO COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE LOPES DE SOUZA - 

OAB:MT 11.118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Arthur da Rocha Capilé 

- OAB:6.187 MT

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontra arquivado e paralisado 

há mais de 05 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.
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É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao 

maior prazo prescricional previsto na legislação civil (arts. 205 e/ou 206 do 

Código Civil). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

exequente procedesse com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes 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).

 “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).

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 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 custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 6697 Nr: 643-09.1999.811.0002

 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: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON GOMES DUARTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONCALO DA SILVA - 

OAB:4.265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 
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do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17838 Nr: 800-45.2000.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO RAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA LOURDES DE SOUZA, LUIZ 

CEZAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:MT 4.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19348 Nr: 1760-98.2000.811.0002

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO JOAQUIM DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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 
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prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 31537 Nr: 1250-51.2001.811.0002

 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: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 
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INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44246 Nr: 520-06.2002.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDELIS MARTINS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.
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Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44370 Nr: 577-24.2002.811.0002

 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: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE DE FÁTIMA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOGADO SEM NOME - 

OAB:6028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46527 Nr: 1875-51.2002.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 
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propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46528 Nr: 1876-36.2002.811.0002

 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: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORAMBERT LEÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 
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VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 47879 Nr: 2893-10.2002.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARY CONCEIÇÃO ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 59928 Nr: 5570-76.2003.811.0002

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEIRA RIO MATERIAL P/CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAF MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA, ACEMIR FERREIRA DA COSTA, LADY LAURA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, em vista do seu não exercício em determinado lapso de 

tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 06 

meses, pois se trata de cheque que, a seu turno, é regulado pelo art. 59 

da Lei n. 7.357/85 , bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019).

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280).

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 79738 Nr: 2377-82.2005.811.0002

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRON. AMÉRICA MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

ACHOVE - OAB:6325 - OAB/MT, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT - 7979, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 
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com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 83992 Nr: 6212-78.2005.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL LINO DE LIMA, JOSÉ ALFREDO DA 

SILVA WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO PINTO FUNES JR - 

OAB:10599, WALDEVINO F. C. SOUZA - OAB:5733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 05 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 
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do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 86729 Nr: 8565-91.2005.811.0002

 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: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDIR GENTIL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ARNDT - 

OAB:65525/RS, SIGISFREDO HOEPERS - OAB:OAB/BA 19.399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 87597 Nr: 9370-44.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDO -,FÁBRICA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DAVID 

DE OLIVEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSE DA NEVES - 

OAB:OAB/SP 122.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 
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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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, em vista do seu não exercício em determinado lapso de 

tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 06 

meses, pois se trata de cheque que, a seu turno, é regulado pelo art. 59 

da Lei n. 7.357/85 , bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019).

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280).

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 89210 Nr: 12-21.2006.811.0002

 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: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON TIAGO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 
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PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 91319 Nr: 1113-93.2006.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO GONÇALVES DE ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON SILVA CERÂMICA - ME, MILTON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, em vista do seu não exercício em determinado lapso de 

tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 06 

meses, pois se trata de cheque que, a seu turno, é regulado pelo art. 59 

da Lei n. 7.357/85 , bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019).

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280).

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 
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necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 96366 Nr: 4874-35.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM PEDRO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:MT 6.203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, em vista do seu não exercício em determinado lapso de 

tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 06 

meses, pois se trata de cheque que, a seu turno, é regulado pelo art. 59 

da Lei n. 7.357/85 , bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019).

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280).

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97065 Nr: 6488-75.2006.811.0002

 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: OXIGÊNIIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONZAGA, VIEIRA & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB: 6.848 -B/MT, JOSÉ WILZEM MACOTA-UNIVAG - OAB:7481-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, em vista do seu não exercício em determinado lapso de 

tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 
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com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 06 

meses, pois se trata de cheque que, a seu turno, é regulado pelo art. 59 

da Lei n. 7.357/85 , bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019).

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280).

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97642 Nr: 6982-37.2006.811.0002

 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: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR CRISTIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 
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àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97739 Nr: 7064-68.2006.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA GERTRUDES BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 99163 Nr: 7980-05.2006.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SERGIO SPERANDIO COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.
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É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, em vista do seu não exercício em determinado lapso de 

tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 06 

meses, pois se trata de cheque que, a seu turno, é regulado pelo art. 59 

da Lei n. 7.357/85 , bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019).

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280).

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 99249 Nr: 8759-57.2006.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON ELIZIO PIMENTA, JOSE HENRIQUE DE 

SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:MT 7.507

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, em vista do seu não exercício em determinado lapso de 

tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 06 

meses, pois se trata de cheque que, a seu turno, é regulado pelo art. 59 

da Lei n. 7.357/85 , bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 
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da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019).

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280).

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 102862 Nr: 11700-77.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO VASCONCELOS DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, OTÁVIO SIMPLICIO KUHN - OAB:14.238-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 05 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 115172 Nr: 10604-90.2007.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JULIANO DE OLIVEIRA LOREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 112049 Nr: 7680-09.2007.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITRIO CELESTINO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT, BRAULIO MARIANO FERREIRA - 

OAB:10145/MT, Claudison Rodrigues - OAB:MT 9.901

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 
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disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 05 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 239401 Nr: 813-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINA MARIA DE B SALEH, PAULINA 

MARIA DE BARROS SALEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 05 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 
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DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 255930 Nr: 14232-82.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRASAR TRANSPORTES E ARMAZÉNS 

GERAIS LIMITADA, ANGELO DRAUZIO SARRA, COMERCIAL ANDRASAR 

LTDA, JANI ROSA LANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123/PR, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 05 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 273236 Nr: 15708-24.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - EPP, FERNANDO 

MAURO ZILIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 406 de 510



da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 05 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 282066 Nr: 828-90.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRÉ FURIA VIANNA - 

OAB:OAB-MT. 7433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 05 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:
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“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16384 Nr: 10610-78.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSVAGEN SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO DE AQUINO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 408 de 510



insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16511 Nr: 4671-54.1998.811.0002

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

LINDALVA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16586 Nr: 8987-76.1999.811.0002

 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: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALDINO GIRAO DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).
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§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 35172 Nr: 4424-68.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO APARECIDO MEZIDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 
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CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 47880 Nr: 2894-92.2002.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46532 Nr: 1880-73.2002.811.0002

 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: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANASTÁCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 10 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 
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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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 54297 Nr: 556-14.2003.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/ª

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICO ROGERIO OLIMPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 412 de 510



06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 55916 Nr: 1951-41.2003.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL ATLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 67224 Nr: 3051-94.2004.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE MAIA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6776, MARIA HEDVIGES MARTINS DE BARROS SILVA - OAB:7271, 

RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 70447 Nr: 4818-70.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): jefferson carlos gehlen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BLANCHE DE A 

MIGUEIS - OAB:6.974, ROGERIO BARÃO - OAB:8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 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.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 
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com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 05 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 72760 Nr: 6148-05.2004.811.0002

 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: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA VILLEN REBELO BRANDELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:MT 6.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 
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corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 78607 Nr: 1339-35.2005.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 79736 Nr: 2389-96.2005.811.0002

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRON. AMÉRICA MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINEY MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas. Sem 

condenação em honorários advocatícios.Havendo eventual 

penhora/restrição, desde já fica desconstituída.Oportunamente, 
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arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 83670 Nr: 5872-37.2005.811.0002

 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: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BERTOLANI PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão 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.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 88984 Nr: 10598-54.2005.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MENDES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MAGALHÃES - 

OAB:22.496, FERNANDO ARNDT - OAB:65525/RS, LÁZARO JOSÉ 

GOMES JUNIOR - OAB:MT/ 8.194-A, PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:21.307, SIGISFREDO HOEPERS - OAB:OAB/BA 19.399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão 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.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.
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No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 90872 Nr: 702-50.2006.811.0002

 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: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO CHADARES SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:OAB-MT 7.976, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A

 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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas. Sem 

condenação em honorários advocatícios.Havendo eventual 

penhora/restrição, desde já fica desconstituída.Oportunamente, 

arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 94826 Nr: 4383-28.2006.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMAR SARA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão 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.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 
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cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95885 Nr: 5402-69.2006.811.0002

 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: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO AURELIO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão 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.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).
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Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97217 Nr: 6600-44.2006.811.0002

 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: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA SOARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97553 Nr: 6892-29.2006.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão 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.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.
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Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105066 Nr: 1167-25.2007.811.0002

 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: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão 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.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.
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Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105300 Nr: 1368-17.2007.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS TRIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão 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.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105320 Nr: 1378-61.2007.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA SILVA PAZETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão 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.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56073 Nr: 2107-29.2003.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELENA FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão 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.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 423 de 510



citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56674 Nr: 2666-83.2003.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONY DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).
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Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56675 Nr: 2667-68.2003.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO BERNARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 58138 Nr: 3936-45.2003.811.0002

 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: FINÁUSTRIA COMPANHIA DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGERIO QUADRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 54299 Nr: 558-81.2003.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/ª

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR RONALDO CARMO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 
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2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 55460 Nr: 1589-39.2003.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GABRIEL TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 
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introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46991 Nr: 2200-26.2002.811.0002

 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: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. - (FINASA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CASEMIRO PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:MT 6.203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão 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.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 51433 Nr: 6116-68.2002.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FABIANO RODRIGUES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, PAULA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA - OAB:10251, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, VINÍCIO MOREIRA DA 

SILVA FILHO - OAB:9878-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão 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.

 Fundamento e decido.
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Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 52387 Nr: 6570-48.2002.811.0002

 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: C. E. C. M - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 

MUTUO DOS LOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D P DA COSTA ME, DALVES PEREIRA DA 

COSTA, GILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:MT 4.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 
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indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 54295 Nr: 554-44.2003.811.0002

 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: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 
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resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39909 Nr: 7693-18.2001.811.0002

 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: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. - (FINASA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 42780 Nr: 10262-89.2001.811.0002

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FIRMA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão 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.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.
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Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16908 Nr: 8561-64.1999.811.0002

 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: BANCO DIBENS S/A, JERONIMO BATISTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO WALTER LEITE DA SILVA - 

OAB:60840/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão 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.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 
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promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 28640 Nr: 6675-93.2000.811.0002

 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: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO BERNARDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, LUIZ GONCALO DA SILVA - OAB:4.265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão 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.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16583 Nr: 8390-10.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE NOGUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 13816 Nr: 2546-79.1999.811.0002

 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: ITAÚ SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA APARECIDA TEIXEIRA BALDINI

 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 que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 
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ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16054 Nr: 8776-40.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSVAGEN SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILU FRANCESCON

 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 que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 
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atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16792 Nr: 8520-97.1999.811.0002

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO HUMBERTO FERREIRA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16819 Nr: 9779-30.1999.811.0002

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON VIEIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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.
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 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19448 Nr: 9438-04.1999.811.0002

 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: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON ALVES RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 
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petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19977 Nr: 2147-16.2000.811.0002

 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: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. BARBOSA CARBURADORES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:3520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 
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prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 28988 Nr: 6941-80.2000.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRACARO MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 29435 Nr: 7226-73.2000.811.0002

 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: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. - (FINASA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DOMINGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:MT-1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 439 de 510



Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 30506 Nr: 312-56.2001.811.0002

 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: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 
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promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 30589 Nr: 384-43.2001.811.0002

 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: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL RAINHA MUMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOGADO SEM NOME - 

OAB:6028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 31449 Nr: 1188-11.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE VENEGA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 31728 Nr: 1426-30.2001.811.0002

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CANDIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).
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 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32720 Nr: 2166-85.2001.811.0002

 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: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CELIA BATISTA CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMAS CASTANHA - 

OAB:4.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 
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inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 33017 Nr: 2360-85.2001.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 33642 Nr: 2773-98.2001.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELMA RONDON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DA SILVA SANTOS 

DIAS - OAB:4993/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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.
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 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39459 Nr: 7308-70.2001.811.0002

 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: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON BISPO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 
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autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39910 Nr: 7694-03.2001.811.0002

 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: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. - (FINASA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 
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intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 41090 Nr: 8819-06.2001.811.0002

 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: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHAIDE ALVES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44094 Nr: 456-93.2002.811.0002

 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: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA 

E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLINARIO BEZERRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 
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consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44843 Nr: 837-04.2002.811.0002

 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: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 
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ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46531 Nr: 1879-88.2002.811.0002

 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: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIA RODRIGUES DA ROSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46533 Nr: 1881-58.2002.811.0002
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER CORREA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 47713 Nr: 2716-46.2002.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLDAIR JOSÉ KNORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".
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Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 47878 Nr: 2892-25.2002.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDSON PEDRO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 
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não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 48932 Nr: 3849-26.2002.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIDES ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49477 Nr: 4387-07.2002.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) anos.
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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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 51421 Nr: 6126-15.2002.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTO PTCHENIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 
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somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 58624 Nr: 4427-52.2003.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PROENÇA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 
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permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 58625 Nr: 4428-37.2003.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA SANCHES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 60220 Nr: 5840-03.2003.811.0002

 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: CIA. DE CRED. FINAN E INVEST RENAULT DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DALTO - 

OAB:1682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 
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conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 62504 Nr: 7940-28.2003.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS TAPAJOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALFREDO DA SILVA WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANCHES - 

OAB:3587-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão 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.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 
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ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 63032 Nr: 8371-62.2003.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 64174 Nr: 438-04.2004.811.0002
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ISRAEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Tocantins Matos - 

OAB:5.483/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 64637 Nr: 836-48.2004.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED WILSON FELICIANO SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 458 de 510



Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 48730 Nr: 3667-40.2002.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PACHECO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 03 

anos, pois se trata de duplicata que, a seu turno, é regulada pelo art. 18 

da Lei n. 5.474/68, bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 
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que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280.

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação desde juízo e depois de decorrido mais de 10 

anos do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 36781 Nr: 5941-11.2001.811.0002

 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: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39383 Nr: 7215-10.2001.811.0002

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DA SILVA QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente 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 
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qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 15 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 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.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 36778 Nr: 5937-71.2001.811.0002

 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: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 
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petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 37828 Nr: 6374-15.2001.811.0002

 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: BANCO MERCANTIL FINASA S/A - SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉLIO MARQUES DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.
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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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 57112 Nr: 3050-46.2003.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LUIZ BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 15 (quinze) 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 da parte exequente 

está prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício 

em determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19230 Nr: 1712-42.2000.811.0002

 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 ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SEBASTIÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMAS CASTANHA - 

OAB:4.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do 

CPC.Sem custas e honorários.Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20147 Nr: 10203-72.1999.811.0002

 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: FIAT LEASING S.A- ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stela Cunha 

Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do 

CPC.Sem custas e honorários.Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16162 Nr: 9248-41.1999.811.0002

 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: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490/MT, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono, Dr. Ricardo Gazzi (OAB/MT 6.028-A) da 

publicação do decisum constante à fl. 78 abaixo transcrito, em 

cumprimento a determinação (fl.80): Vistos, etc. Os presentes autos 

encontram-se em fase de conhecimento e/ou execução tendo sido os 

mesmos suspensos e arquivados provisoriamente em razão da inércia da 

parte interessada ou da não localização de bens penhoráveis do devedor. 

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 107037 Nr: 14156-63.2007.811.0002

 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: MASSA FALIDA CLÓVIS SGUAREZZI, JOSÉ FERNANDO 

CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, EDUARDO H GUIMARÃES - OAB:3515- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Renove-se a intimação para o Síndico emitir seu parecer nos autos no 

prazo de cinco dias, nos termos da decisão de fls. 493.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398779 Nr: 10689-95.2015.811.0002

 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: MEGA OESTE LTDA., ALFAJUD - ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 6.565/O, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3722, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222

 Vistos, etc.

Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais (Código 384179), determino a intimação da nova Administradora 

Judicial, para que, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

impugnação de crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16130 Nr: 3362-61.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ELIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE LUCCA CRUDO - 

Defensora Pública - OAB:1932-A/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 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 05 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:
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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.

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, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 14736 Nr: 2839-49.1999.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES UNIÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT-3515, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 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, c/c art. 487, II, ambos do CPC.Sem custa 

e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída. 

Arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 48253 Nr: 3239-58.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULOGIO PEDROSO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 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 05 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 
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27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 57948 Nr: 3773-65.2003.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, MARIO CARDI 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER MARCELO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 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 05 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.

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, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 241303 Nr: 2519-13.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA FALCÃO DE ARRUDA CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSP (PLANO EXCLUSIVO DE SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NYLTER APARECIDA FERREIRA 

FABRIS - OAB:OAB/MT 10645 B, WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:2841-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 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.
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A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 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.

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, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 579454 Nr: 9093-37.2019.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZUCINEI DE PINHO ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:MT 4.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos.

Intime-se o administrador judicial para emitir parecer em 05 (cinco) dias.

Após, colha-se a manifestação do douto representante do Ministério 

Público.

Em seguida, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42314 Nr: 10065-37.2001.811.0002

 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: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Ricardo Gazzi - OAB:6028-A, 

Dr. Ricardo Joao Zanta - OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, remeti matéria para imprensa com intimação da parte autora, 

acerca do despacho de fls. 66

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010694-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSINA PLACIDA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUERSON PIRES ALMEIDA OAB - MT28115/O (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010694-27.2020.8.11.0002. AUTOR: AMBROSINA PLACIDA DOS REIS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, Ante a notícia de que até o presente 

momento a Parte Requerente não foi transferida para Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), conforme determinado em tutela antecipada, determino que 

os Requeridos cumpram r. decisão e realizem no prazo de 12 (doze) 

horas a transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva– 

UTI (conforme indicação médica anexa), sob pena de apuração de 

responsabilidade civil, administrativa e criminal, tendo-se como prioridade 
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os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que 

o deslocamento tenha o menor desgaste possível ou a utilização do meio 

de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as 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. 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: 1009690-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BERNARDINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/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 Processo: 

1009690-86.2019.8.11.0002. AUTOR(A): SEBASTIAO BERNARDINO DE 

SOUZA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Torno sem efeito o 

despacho em ID 24706562. Aguarde-se Parecer Técnico do Núcleo de 

Apoio Judicial – NAJ – Termo de Cooperação 016/2019, em exíguo prazo. 

Após, volvam-se os autos conclusos, para ulteriores deliberações. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031155-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITUKO IGARASI SHIBUYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA VIVIANE DA SILVA OAB - MT9465/O (ADVOGADO(A))

RAUL TAKESHI SHIBUYA OAB - 032.423.018-46 (CURADOR)

CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA OAB - MT18552/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 056/2007-CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte 

autora, por intermédio de seus Procuradores, para manifestar no presente 

feito requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Divânia Rosa Federici de Almeida - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1010653-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010653-60.2020.8.11.0002. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, Inicialmente, considerando tratar-se de 

Ação Civil Pública com pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da Prefeitura de 

Cuiabá e Estado de Mato Grosso, requerendo que seja vedada a 

realização de passeatas, manifestações e/ou carreatas que resultem em 

aglomerações de pessoas em contrariedade às normas do Ministério da 

Saúde no período de duração da referida pandemia COVID -19, registro 

que esta disposição não faz referência às atribuições do Sistema Único 

de Saúde (SUS- competência estatual e/ou municipal), e, por conseguinte 

o objeto da presente demanda foge da competência estabelecida pela 

Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 de Julho de 2019, pelo que declaro a 

incompetência absoluta deste juízo. Via de consequência, devolvo os 

autos para fins de redistribuição, observando-se o disposto no Art. 1º da 

Portaria nº 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, com as cautelas de 

estilo, anotando-se baixa na distribuição deste Juízo. Às providências 

necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020330-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FABRICIO DE SOUZA OAB - MT5480-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REU)

M. D. V. G. S. D. S. E. M. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente para 

impugnar a contestação de ID 30102963, no prazo de 15 (quinze) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020. MAYCON ARRUDA CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056399-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO RODRIGUES DE SALES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito intimando a parte Requerente por intermédio de 

seu Procurador para impugnar a Contestação de ID 27704869, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020. NATELY 

APARECIDA SENABIO JUVENAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010833-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DRAUZIO SARRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HOUCH SARRA OAB - SP416706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (REU)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Vistos, Anoto que até o presente momento a parte Requerente não foi 

transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em face da urgência 

que o caso em tela exige, determino que a parte Requerida cumpra a 

decisão anterior, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da 

cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o 

menor desgaste possível ou a utilização do meio de transporte adequado à 

dimensão da enfermidade, fixo o prazo de até 12h (doze), sob pena de 

apuração de responsabilidade civil, administrativa e criminal. 

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as 

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 
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desta decisão por Malote Digital. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018522-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ROSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-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 CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito intimando a parte Requerente por intermédio de 

seu Procurador para impugnar a Contestação de ID 26831334, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020. NATELY 

APARECIDA SENABIO JUVENAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013113-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MALAQUIAS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013113-57.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JOAO MALAQUIAS MENDES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Defiro à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 

Versam os autos acerca do fornecimento dos medicamentos Xigduo 

(dapagliflozina+metformina), Somalgim Cardio (ácido acetilsalicílico), Brilinta 

(ticagrelor), Rosucor (rosuvastatina), Selozok(metoprolol), Vastarel 

(trimetazidina), diante do diagnóstico de Diabetes Mellitus II. Quanto ao 

pedido antecipatório, importante destacar que nos Enunciados da III 

Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ em 18/03/2019, ficaram 

estabelecidas, dentre outras, as seguintes diretrizes: Recomenda-se à 

parte Autora da ação a busca preliminar sobre disponibilidade do 

atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária. “Enunciado nº 12 

- A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, 

deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as 

normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundao a 

Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da 

doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e 

periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a 

situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com 

base em medicina de evidências.” Enunciado nº 13 - Nas ações de saúde 

que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, 

recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema 

Único de Saúde – SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação 

prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente 

federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). Enunciado nº 

14 - Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o 

paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde 

pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser 

indeferido o pedido. Enunciado nº 15 - As prescrições médicas devem 

consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a 

sua Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a 

Denominação Comum Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, 

quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo 

de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de 

prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante 

a justificativa técnica.” Não se nega o direito dos necessitados de ter livre 

acesso à justiça. Mas a necessidade deve ser comprovada, e não o 

contrário. No caso concreto, encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio 

Técnico o parecer apresentado pelo NAT aponta que: “a) 

Xigduo(dapagliflozina+metformina): é uma associação de dois 

medicamentos, a dapagliflozina e a metformina. A dapagliflozina é um 

medicamento que bloqueia o cotransportador sódio-glicose 2 (SGLT2), 

uma proteína responsável pela reabsorção de glicose (açúcar) no rim, 

fazendo com que essa glicose seja eliminada na urina. A metformina 

diminui a produção hepática de glicose, diminui a absorção intestinal de 

glicose e melhora a sensibilidade à insulina. A ação desses dois 

medicamentos age melhorando o controle do diabetes mellitus tipo 2 O SUS 

contempla o fármaco com 2 principios ativos de forma separada . A 

dapagliflozina é uma droga registrada no Brasil junto a ANVISA (Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária) pertencente à classe de medicamentos 

Inibidores da SGLT2 (cotransportador sódio-glicose tipo 2) , incoprporada 

recentemente. A metformina: Assegurado no SUS no componente básico, 

conforme abaixo: “O SUS disponibiliza os medicamentos GLIBENCLAMIDA, 

METFORMINA, GLICLAZIDA e AS INSULINAS NPH e REGULAR, por meio 

do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, que é a primeira 

linha de cuidado medicamentoso do sistema.” Registro na ANVISA: Sim. 

Assegurado no SUS: Não. Responsabilidade de Atendimento: Não há. b) 

Somalgim Cardio(ácido acetilsalicílico): é indicado para reduzir o risco de 

ataques isquêmicos transitórios recorrentes (AITs);nos pacientes com 

histórico de isquemia cerebral transitória devido à embolia 

fibrinoplaquetária, assim como para reduzir o risco de infarto do miocárdio 

(IM), fatal ou não; nos pacientes com história de infarto prévio ou de 

angina pectoris instável; O AAS tem como um dos seus efeitos inibir a 

agregação das plaquetas, tornando o processo inicial da coagulação mais 

difícil de ocorrer . Registro na ANVISA: Sim Assegurado no SUS: Não, na 

apresentação solicitada Responsabilidade de Atendimento: É 

disponibilizado pelo SUS por meio do Componente BASICO Assistência 

Farmacêutica (CBAF), e sua dispensação é de responsabidade do gestor 

Municipal, nas seguintes apresentações: (vide tabela anexa) c) Brilinta 

(ticagrelor): é indicado para a prevenção de eventos cardiovasculares 

caracterizados por trombose (coágulo dentro de um vaso sanguíneo), em 

pacientes que tiveram infarto do miocárdio (infarto) ou angina instável (dor 

no peito que ocorre no repouso). Registro na ANVISA: Sim. Assegurado 

no SUS: Não Responsabilidade de Atendimento: Não há a) Rosuvastatina: 

inibe uma enzima importante para a fabricação do colesterol pelo 

organismo,chamadaHMGCoAredutase,portanto,o uso contínuo de 

Rusovas® reduz o nível de lipídios (substânciasgordurosas) no sangue, 

principalmente colesterol e triglicérides. Registro na ANVISA: Sim 

Assegurado no SUS: Não Responsabilidade de Atendimento: não há; 

Alternativas no SUS: (vide tabela anexa). d) Selozok (metoprolol): 

metoprolol é um bloqueador beta-1 seletivo, isto é, bloqueia os receptores 

beta-1 em doses muito menores que as necessárias para bloquear os 

receptores beta-2. O metoprolol possui um insignificante efeito 

estabilizador de membrana e não apresenta atividade agonista parcial. O 

metoprolol reduz ou inibe o efeito agonista das catecolaminas no coração 

(as quais são liberadas durante o estresse físico e mental). Registro na 

ANVISA: Sim Assegurado no SUS: Sim Responsabilidade de Atendimento: 

não há; Alternativas no SUS: Este medicamento está incluído na lista de 

Assistência Farmacêutica do SUS por meio do Componente Basico da 

Assistência. Farmacêutica (CBAF), sendo responsabilidade dos Municipio 

a gestão (aquisição e distribuição) deste farmaco; e) Trimetazidina – 

(VASTAREL) é indicado no tratamento da cardiopatia isquêmica (doença 

ocasionada por um déficit na circulação nas artérias) e na insuficiência 

cardíaca de causa isquêmica. Registro na ANVISA: Sim Assegurado no 

SUS: Não Responsabilidade de Atendimento: Não há Alternativas no SUS: 

Nifedipina. Assim, na esteira do artigo 15, § 7º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 

e do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, o juiz não pode 

conceder provimento jurisdicional que vincule a Administração Pública ao 

fornecimento de uma determinada marca ou laboratório de fabricação, se 

existem à disposição do jurisdicionado produtos e insumos com o mesmo 

perfil de atuação sendo distribuídos nas unidades de saúde. Por outro 

lado, não se verifica nos autos a justificativa médica suficiente para a 

prescrição direta dos medicamentos pleitados em detrimento dos demais 

medicamentos ordinariamente fornecidos pelo SUS. O laudo médico 

juntado pela requerente não esclarece o motivo da necessidade de 

utilização destes medicamentos específicos, não tendo apresentado 
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histórico médico que demonstre a utilização de outros fármacos 

fornecidos pela rede pública de saúde que sirvam ao mesmo propósito. 

Por fim, constata-se também que a parte autora deixou de juntar a 

negativa administrativa/indisponibilidade dos medicamentos pleiteados no 

âmbito do SUS. Assim, postergo a análise da tutela e determino que 

emende a parte Autora a petição inicial (art. 319 e art. 321, ambos do 

CPC), pela juntada da negativa administrativa/indisponibilidade dos 

fármacos pleiteados no SUS, além de justificativa médica atualizada 

acompanhada de cópia do prontuário e do histórico médico detalhado, 

para a prescrição dos medicamentos Xigduo (dapagliflozina+metformina), 

Somalgim Cardio (ácido acetilsalicílico), Brilinta (ticagrelor), Rosucor 

(rosuvastatina), Selozok(metoprolol) e Vastarel (trimetazidina) em 

detrimento dos demais medicamentos dispensados pelo SUS, devendo 

esclarecer no laudo se a Parte Autora já realizou o uso dos 

medicamentos, justificar se tais alternativas foram esgotadas ou se as 

medicações são inviáveis ao seu quadro clínico. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento. Porventura haja opção pelos 

medicamentos dispensados pelo SUS, deverá a parte Autora juntar o 

receituário (observados os critérios da Lei 9.787/1999 e do Enunciado 15 

do CNJ). Cumpridas as diligências ou decorrido o prazo acima, 

promova-se a imediata conclusão. Intime-se. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019629-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANGELINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT19246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (REU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação revisional de aposentadoria c/c 

indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de 

urgência, que Maria Evangelina da Silva move em desfavor do Município de 

Várzea Grande e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores 

Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG. Analisando os autos, observo 

que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais). 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 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010591-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação previdenciária, em fase de 

conhecimento, que Maria Antônia da Silva move em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando compelir o requerido a 

implantar benefício de natureza pecuniária. É o breve relato. Fundamento e 

decido. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 109, § 3º, com 

redação alterada pela Emenda Constitucional n. 103 de 2019, prevê que a 

“Lei poderá autorizar que as causas de competência da justiça federal em 

que foram parte instituição de previdência social e segurado possam ser 

processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 470 de 510



do segurado não for sede de vara federal.”. Trata-se do exercício da 

competência federal delegada, autorizado e regulamentado pela Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

13.876, de 20 de setembro de 2019. A recente alteração legislativa 

acabou por suprimir a competência federal delegada quando a comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a menos de 70 km de distância de 

município sede de vara federal. Interpretação, a contrario sensu, do art. 

15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 15. Quando a comarca não for sede de 

vara federal, poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual: [...] 

III – as causas em que forem parte instituição de previdência social e 

segurado e que se referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a 

comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km 

(setenta quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o 

Conselho da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que 

dispõe sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos 

termos das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 

no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 

que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 

Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 

estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 

iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 

de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 

Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 

autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 

pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 

competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão possível após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 

mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em vigor, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, artigo 1°, § 2º e 

Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente causa previdenciária, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos para a Seção Judiciária de Mato 

Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo Federal competente. Não 

havendo possibilidade de remessa eletrônica via PJe, remeta-se cópia 

integral dos autos por malote digital ou outro meio eletrônico, em 

observância ao disposto no artigo 4º da Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos originais. Intime-se a parte 

autora. 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: 1000491-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Trata-se de fase de cumprimento de sentença, que o 

Estado de Mato Grosso move em desfavor de Antônia de Campos Maciel. 

A executada comprovou o pagamento integral do débito exequendo (ID n. 

19421317). O exequente, por sua vez, requereu a extinção do processo, 

em razão do pagamento (ID n. 22152327). É a síntese. Decido. Ante a 

comprovação do pagamento do débito, JULGO EXTINTO o processo, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Sem 

custas e verba honorária. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 

P.R.I.C. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. 

Freire do Amaral Juiz de direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 584176 Nr: 11580-77.2019.811.0002

 AÇÃO: Tutela Cível->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, visando o interesse público para que não haja 

descontinuidade do serviço de transporte urbano para os munícipes, E X C 

E P C I O N A L M E N T E, defiro o pedido formulado, e determino a 

intimação do réu para que em 15 (quinze) dias, implemente as medidas 

administrativas e financeiras ao pagamento de 100% do saldo 

remanescente fixado na fase de cumprimento de sentença, ou seja, da 

importância de R$6.222.922,81, corrigida monetariamente e acrescida dos 

juros legais desde a data-base de fevereiro de 2019, diretamente e sem 

sujeição ao regime de precatórios, abstendo-se de condicionar o 

pagamento à comprovação da regularidade fiscal. Intime-se o réu pela via 

eletrônica, em conformidade com a Portaria recente da Presidência do 

Tribunal de Justiça Estadual.Cumpra-se com urgência.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1010727-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010727-17.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIMAR MINIGUINI DOS 

SANTOS REQUERIDO: MARIO MARCIO DOS SANTOS REQUERENTE: 

LUCIMAR MINIGUINI DOS SANTOS ENDEREÇO: RUA KAISER NUNES, N° 70, 

BAIRRO: FIGUEIRINHA – VÁRZEA GRANDE/MT. TELEFONE: (XX) XXX 

REQUERIDO: MARIO MARCIO DOS SANTOS. ENDEREÇO: RUA KAISER 

NUNES, N° 70, BAIRRO: FIGUEIRINHA – VÁRZEA GRANDE/MT. TELEFONE: 

(XX) XXX VISTOS. Trata-se de Medidas Protetivas, pleiteadas pela(s) 

Requerente(s), nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando 

configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança 

(art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. 

Extrai-se dos autos que a(s) vítima(s) sofreu (sofreram), em tese, 

violência doméstica pelo cometimento, em tese do(s) crime tipificado nos 

autos, por parte do(s) requerido(s), pleiteando as Medidas Protetivas nos 

termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a 

necessidade da medida cautelar de urgência requeridas pela(s) 

ofendida(s), conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da(s) 

ofendida(s), pelo prazo de 06 (seis) meses, determinando: 

AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 100 (Cem) metros de distância 

(art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). SEPARAÇÃO DE CORPOS, 

até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 

11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, 

parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil. PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA AO 

AGRESSOR PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS DE COMPRA, 

VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE COMUM DO CASAL, devendo ser 

oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Várzea 

Grande - MT e Cuiabá-MT (art. 24, II, e § único, art. 24 da Lei nº 

11.340/06). SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS PROCURAÇÕES 

CONFERIDAS PELA OFENDIDA AO AGRESSOR; Com relação ao pedido de 

“proibição ao requerido de aproximar-se do(s) dependente(s)”, aguardo a 

realização do estudo psicossocial das partes para sua apreciação. No 

cumprimento do mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá explicar ao 

agressor que, por ora, apenas se trata de medidas assecuratórias 

protetivas, informando-lhe ainda que, nos temos do artigo 24-A da Lei 

11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018), in verbis: “Descumprir 

decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta 

Lei: Pena: detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos”, sem prejuízo de 

aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado 

ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta 

decisão, sejam realizadas com os benefícios do parágrafo único, do art. 

14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de 

Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Assim, 

determino o devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar através 

do serviço psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da(s) própria(s) ofendida(s), no prazo de 20 

(vinte) dias. Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06) e encaminhe-se a(s) ofendida(s) para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 

11.340/06. Comunique-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela(s) vítima(s), bem como para requisitar-lhe a 

remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, caso tenha sido 

instaurado, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da 

Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, 

servindo esta decisão como próprio ofício a ser encaminhado. Notifique-se 

à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo Psicossocial do caso 

no prazo de 20 (vinte) dias. Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. TENDO EM VISTA 

QUE A URGÊNCIA DA MEDIDA, DETERMINO QUE O CUMPRIMENTO DOS 

MANDADOS SEJAM REALIZADOS PELO OFICIAL PLANTONISTA, 

SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS. Outrossim, determino, também, que a Senhora 

Gestora conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o 

objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial 

de Justiça. As medidas protetivas terão validade por 06 (seis) meses, a 

partir da data do seu deferimento, salvo se a vítima manifestar 

previamente pela sua revogação antes do referido prazo determinado. Em 

não havendo manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) 

meses, as medidas protetivas restarão automaticamente revogadas. 

Consigo, por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas perante a Delegacia Competente. Com o cumprimento 

da presente decisão e decorrido o prazo recursal, DETERMINO o 

arquivamento do feito, nos termos da instrução normativa n° 02/2020 – 

CGJ. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública. Cumpra-se. Trasladem-se as principais peças destes 

autos para o respectivo Inquérito Policial/Ação Penal, se houver. Após 

arquivem-se. Várzea Grande-MT, 22 de abril de 2020. Eduardo Calmon de 

Almeida Cézar Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016236-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1016236-29.2020.8.11.0001. AUTOR: LEONARDO DA SILVA CARVALHO 

REU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 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/2015, trazendo aos autos 

a cópia do comprovante de residência ATUALIZADO em NOME próprio 

emitido com no máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido 

prazo garante a atualidade do endereço da parte, com a definição correta 

do Juízo competente e viabiliza que as intimações ocorram com 

segurança, a fim de evitar que o serviço seja refeito, pois nã foi juntado 

comprovante de residência ao feito. A não apresentação do documento 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 Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003160-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEO JOSE KLOCK NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003160-32.2020.8.11.0002 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) REU: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A Advogado do(a) REU: MARCIO 

IRINEU DA SILVA - SP0306306A, 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, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 24/04/2020 

07:27:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003869-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO TOMICHA ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003869-67.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: JOZAN GOMES DE 

ANDRADE - RJ157025-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, 24 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 24/04/2020 07:31:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006824-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANE CRISTINA ARAUJO PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006824-08.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: BERNARDO 

RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - 

MT0012037A-O, para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA 

GRANDE, 24 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA 

CANDINE RAMOS ARANTES 24/04/2020 07:34:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015738-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER VALTER VIGINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015738-61.2019.8.11.0002 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 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA - MT9943-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, 24 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

24/04/2020 07:37:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014777-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO DOMENIKE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (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. 1014777-23.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O INTIMA-SE a 

parte EXEQUENTE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre o deposito realizado ID 31483300, pugnando o que entender de 

direito, em caso de concordância informar dados bancários, para fins de 

expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 24/04/2020 

07:45:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007432-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE GILIOLI DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1007432-69.2020.8.11.0002 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: 

GLECY KELLY NUNES DE MELO - MT13624-A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 15/06/2020 Hora: 14:55 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 
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processuais. VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 24/04/2020 

08:01:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008200-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEILA APARECIDA PAULA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008200-92.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, para no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

documentos legíveis, tendo em vista que os encartados no ID 31466197, 

encontram-se incompreensíveis, sob pena de indeferimento da inicial. 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/04/2020 

08:55:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006512-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MARA SILVA VIANA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006512-95.2020.8.11.0002 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: 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 16/06/2020 Hora: 12:40 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 24/04/2020 

09:39:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006512-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MARA SILVA VIANA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006512-95.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO 

RIVELLI - MT19023-A, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 16/06/2020 Hora: 

12:40 . VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 24/04/2020 09:40:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010837-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010837-16.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDIVALDO DA 

SILVA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 15/06/2020 Hora: 15:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 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: 1010839-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SILVA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010839-83.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WANDERSON 

SILVA DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

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 Data: 

16/06/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 24 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: 1004927-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICOLAU DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS OAB - MT25091/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))

 

Processo n. 1004927-08.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: 

FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - MT25091/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 15/06/2020 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, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 24/04/2020 

09:59:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010844-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSON SANTOS FORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010844-08.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DAYSON 

SANTOS FORTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 
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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 Data: 

15/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 24 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: 1010846-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010846-75.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDUARDO DE 

JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 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 Data: 15/06/2020 Hora: 

15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 

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: 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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010822-47.2020.8.11.0002. AUTOR: SILVAL VIEIRA DE SA JUNIOR REU: 

BANCO PAN Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo 

Código de Processo Civil, para juntar documento que comprove a inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito – devendo ser a consulta de balcão 

SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e SCPC (retirada nas Associações 

Comerciais), emitido em no máximo 60 (sessenta) dias, porquanto pelo 

documento juntado (id. 31483488 e 31483489) não é possível verificar 

eventual existência de outras inscrições, inviabilizando o pedido de dano 

moral. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). 

Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010848-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. RODRIGUES COM. DE ALIMENTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010848-45.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:E. RODRIGUES 

COM. DE ALIMENTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO 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 II Data: 15/06/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 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: 1016341-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1016341-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MIGUEL FERREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Verifica-se que a citação da 

reclamada ocorreu na véspera da audiência de conciliação, conforme 

termo de audiência (id. 26680597) e AR juntado posteriormente no id. 

27303220. Portanto, a reclamada não foi intimada em tempo hábil para 

comparecer à audiencia de conciliação, razão pela qual acolho a preliminar 

da contestação apresentada no id. 27649180 e não reconheço a revelia. 

Assim, determino a designação de nova data de audiência de conciliação, 

intimando-se as partes. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013624-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LENO DUARTE BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1013624-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO LENO DUARTE 

BRANDAO REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos etc. 

Haja vista a divergência acerca do pagamento realizado, em análise do 

comprovante de depósito apresentado verifica-se que o CNPJ, conta 

corrente e agência estão corretos, todavia, o nome do correntista é 

diverso daquele indicado no acordo e não há o nome ou número da 

instituição financeira que recebeu o depósito, tampouco o dígito da conta, 

além da finalidade divergente, o que pode ocasionar o estorno da 

operação financeira. Assim, INTIMO a parte reclamada para que apresente 

a autenticação bancária da transferência bancária/pagamento realizado, 

no prazo de 10 dias, sob pena de prosseguimento do cumprimento de 

sentença. Com a informação, manifeste-se o autor, em igual prazo. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010850-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SOARES DE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010850-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GILBERTO 

SOARES DE SOUZA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON 

LUIZ PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 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: 

15/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007725-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA MATHIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SANTANA DE PROENCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1007725-73.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: ELIVANIA MATHIAS 

EXECUTADO: JOAO SANTANA DE PROENCA Vistos. Inicialmente, ressalto 

que o presente feito trata-se de execução de título judicial, ou seja, deve 

seguir o rito do cumprimento de sentença, nos termos do despacho id. 

21872344. Em petição de id. 29708135 a parte executada opôs embargos 

à execução, aduzindo, em síntese, impenhorabilidade do bem imóvel e 

excesso de execução. Compulsando os autos, verifica-se que a penhora 

foi realizada por termo na decisão de id. 26415565 em 19/12/2019, sendo 

que a parte executada se deu por intimada em 10/01/2020, pois se 

manifestou nos autos impugnando a penhora, e somente opôs embargos à 

execução em 28/02/2020, portanto, intempestivamente, razão pela qual os 

REJEITO, nos termos do art. 918, inc. I, do CPC. Por conseguinte, em 

petição de id. 28655687 o executado reitera o pedido de revogação da 

penhora do imóvel, juntando documentos acerca do divórcio. Todavia, 

verifica-se que este não procedeu à averbação do divórcio tampouco a 

transferência de titularidade do bem. Ademais, o eventual prejuízo 

causado aos terceiros que se encontram na posse do imóvel deve ser 

alegado por aqueles, nos termos do art. 18 do CPC: Art. 18. Ninguém 

poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado 

pelo ordenamento jurídico. Isto posto, INDEFIRO o pedido de id. 28655687 e 

mantenho a penhora. Ante o prosseguimento da execução, considerando 

que a parte exequente não se encontra assistida por advogado, REJEITO 

A AVALIAÇÃO de id. 28212609. Consequentemente, retifico a decisão de 

id. 26415565 e determino a avaliação do imóvel por oficial de justiça, bem 

como para que seja oficiado ao Serviço Notarial e de Registro de Várzea 

Grande - MT para que proceda à averbação da penhora do imóvel objeto 

da matrícula nº 42.886. Expeça-se mandado de avaliação, com os 

benefícios do art. 212 do CPC, assim como o ofício para averbação da 

penhora. Com a avaliação, manifestem-se as partes, no prazo de 10 dias. 

Intimem-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011598-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ANACLETO LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1011598-81.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: JESSICA ANACLETO LUZ 

EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Não obstante a empresa ora executada 

encontrar-se em recuperação judicial, o processamento foi deferido em 

21/06/2016 e o evento danoso ocorreu em 19/08/2016. Portanto, trata-se 

de crédito extraconcursal, conforme a decisão do Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO 

AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE 

INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". 

APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO 

REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES 

DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. 

RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de 

Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao 

litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as 

alegações e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se 

configura omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele 

invocado nas razões recursais. 2. No caso, verifica-se que a controvérsia 

principal está em definir se o crédito decorrente de sentença 

condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do 

pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação 

judicial em curso. 3. A ação na qual se busca indenização por danos 

morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao 

magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a 

extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, 

portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento 

deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo 

determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de 

credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do 

art. 6º da Lei n. 11.101/2005. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 

11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos 

autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito 

discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano 

moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram 

antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito 

decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao 

momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e 

inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso 

especial provido. (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016) AGRAVO 

INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO 

RECLAMO DA AGRAVANTE - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 

1. A situação dos autos demonstra ter o evento danoso que deu origem ao 

crédito discutido e a sentença reconhecendo a existência de dano moral 

indenizável ocorrido antes do pedido de recuperação judicial. Apenas o 

trânsito em julgado ocorreu posteriormente. 2. Consoante entendimento 

desta Corte, "Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, 

oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é 

necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da 

sociedade devedora." (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16/05/2016). 3. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no REsp 1153110/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 18/11/2016) Deste modo, 

não há razão no pleito da executada, pois o crédito não está sujeito ao 

plano de recuperação, por se tratar de crédito extraconcursal. Destarte, a 

execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial. Com efeito, após vários julgados que 

analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça 

muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy Andrighi, 

rematou o entendimento de que em se tratando de atos de constrição 

patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite da 

Recuperação Judicial - Juízo Universal, em observância ao princípio mor 

regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 
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credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, e acatando as orientações proferidas na decisão de 

0 2 / 0 5 / 2 0 1 8  n o s  a u t o s  d a  r e c u p e r a ç ã o  j u d i c i a l  n º 

0203711-65.2016.8.19.0001 da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro - RJ, DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento da dívida em favor do 

exequente, por se tratar de crédito extraconcursal. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Tudo 

cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010852-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010852-82.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RITA MARCIA DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 15/06/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 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: 1010855-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERIANO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010855-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE 

SEVERIANO DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANGELICA 

SILVA RODRIGUES, DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO 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: 16:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 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: 1002241-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002241-43.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA - MT16276-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, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 24/04/2020 

14:16:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010839-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SILVA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010839-83.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

16/06/2020 Hora: 12:55 , 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, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 24/04/2020 

14:29:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010844-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSON SANTOS FORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010844-08.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

15/06/2020 Hora: 15:40 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 24/04/2020 

14:46:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010846-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010846-75.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

15/06/2020 Hora: 15:55 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 24/04/2020 

14:54:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014047-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-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. 1014047-12.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O INTIMA-SE a 

parte EXEQUENTE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre o deposito realizado ID 31500081, pugnando o que entender de 

direito, em caso de concordância informar dados bancários, para fins de 

expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 24/04/2020 

15:09:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014666-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1014666-39.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O INTIMA-SE a 

parte EXEQUENTE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre o deposito realizado ID 31500085, pugnando o que entender de 

direito, em caso de concordância informar dados bancários, para fins de 

expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 24/04/2020 

15:13:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008904-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BARROS GRAMINHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008904-08.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 15/06/2020 Hora: 16:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

24/04/2020 15:45:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011365-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO MANOEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

607031-0

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009212-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA CAROLINE RAMOS DEVAUX (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(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 patrono do autor com o n. 

607039-6

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000107-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DA CRUZ NETO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000107-43.2020.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), caso 

queira manifestar-se acerca do MOV. retro, requerendo o que entender de 

direito. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

24/04/2020 15:57:47

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000125-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON FERREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000125-64.2020.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), para 

manifestar-se acerca do MOV. retro, requerendo o que entender de 

direito. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

24/04/2020 16:08:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010867-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010867-51.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ISRAEL 

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA 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: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000106-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000106-58.2020.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), para 

manifestar-se acerca do MOV. retro, requerendo o que entender de 

direito. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

24/04/2020 16:15:20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000146-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICLEITON ALMEIDA PAIVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000146-40.2020.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), para 

manifestar-se acerca do MOV. retro, requerendo o que entender de 

direito. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

24/04/2020 16:20:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010868-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA QUEIROZ DIONISIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010868-36.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SELMA QUEIROZ 

DIONISIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA 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: 

16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 

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: 1010873-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIMARCIA BANDEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010873-58.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIMARCIA 

BANDEIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000148-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON FRANCISCO DA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000148-10.2020.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), para 

manifestar-se acerca do MOV. retro, requerendo o que entender de 

direito. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

24/04/2020 16:49:30

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000196-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRELIO RICARDO MARIN DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000196-66.2020.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), para 

manifestar-se acerca do MOV. retro, requerendo o que entender de 

direito. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

24/04/2020 16:56:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013624-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LENO DUARTE BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 30/10/2019 14:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Decisão

Decisão 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)
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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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010768-81.2020.8.11.0002. AUTOR: THIAGO HENRIQUE COVALESKI 

DOS SANTOS REU: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES, 

aduzindo a parte autora que contratou junto à requerida uma linha móvel 

de nº (65) 99275-9497, e estando com faturas em atraso em março fez 

um acordo e quitou o valor, se surpreendendo com o corte de seu número 

dia 20 último, não conseguindo resolver a situação por estarem fechadas 

as lojas físicas e isolamento social. Desta forma, requer concessão de 

liminar para que a requerida RESTABELEÇA os serviços contratados para 

linha em questão, 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 relação 

das faturas em aberto – aplicativo (id. 31450652), comprovante do acordo 

– aplicativo (id. 31450653), boleto com os dados do acordo (id. 31450650), 

comprovante do pagamento (id. 31450651), bem como status suspenso da 

linha – aplicativo (id. 31450654), coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, DETERMINO 

O RESTABELECIMENTO DA LINHA nº (65) 99275-9497 de acordo com os 

SERVIÇOS CONTRATADOS, prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar 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: 1008245-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA EUCHADAI DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/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: 

1008245-96.2020.8.11.0002. AUTOR: PRISCILA EUCHADAI DE CAMPOS 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Acolho a competência declinada de id. 30229845. Trata-se de 

AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR, aduzindo a 

parte autora que é responsável pela unidade consumidora UC 

6/1337178-6, e que a fatura com vencimento em 26.03.2020, a exemplo da 

de fevereiro (que conta com processo em andamento neste Juízo – autos 

nº 1005648-57.2020.8.11.0002), está com faturamento exorbitante e não 

condizente com seu consumo, informando que tentou resolver 

administrativamente, solicitando por diversas vezes vistoria no medidor, 

mas marcam a visita em dias e não comparecem. 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, bem como suspenda a cobrança da fatura questionada, sob pena 

de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Decido. Compulsando os 

autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentam-se verossímeis, porquanto consta dos documentos juntados a 

fatura questionada no valor de R$ 1.712,22 (um mil e setecentos e doze 

reais e vinte e dois centavos), conforme anunciado (id. 30167214), 

histórico das faturas anteriores quitadas – aplicativo (id. 30167217), e 

relatório de andamento de solicitações demonstrando contato com a 

concessionária solicitando verificação de leitura – aplicativo (id. 

30167218), 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 6/1337178-6 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, 
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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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010922-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS MONGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010922-36.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

MONGE EXECUTADO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados. Verifica-se que o 

resultado foi positivo, conforme o comprovante em anexo. Intimo a parte 

exequente sobre a penhora, devendo informar se tem algo mais a 

reclamar. Intimo a parte executada para apresentar embargos no prazo 

legal. Em caso de AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou 

havendo concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) 

VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar 

quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Cumpra-se. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010821-62.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NEUSA GERMANO DOS 

SANTOS REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FALHA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR 

REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, aduzindo a parte autora que 

contratou um plano de saúde com a requerida há quatro anos, e ao tentar 

realizar um a consulta de rotina foi informada que seu plano estava 

cancelado, sem qualquer notificação, e em contato com a requerida foi 

confirmado o cancelamento em 11.02.2020, afirmando que as faturas 

continuaram a chegar e foram quitadas normalmente, estando adimplente. 

Desta forma, requer concessão de liminar para determinar a continuidade 

do plano de saúde contratado pela autora, possibilitando-a o uso de todos 

os benefícios do referido plano, nos casos de urgência e emergência, bem 

como para consultas e exames preventivos. 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 os boletos das faturas dos meses de 

fevereiro e março/2020 (id. 31483022), os comprovantes de pagamentos 

(31483017 e 31483016), bem como mensagens trocadas com a requerida 

espelhando a confirmação do cancelamento do plano (id. 31483015), 

coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o deferimento da 

liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via 

de consequência, DETERMINO O RESTABELECIMENTO do plano 

contratado pela parte autora, prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009601-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STOKY - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO BERTANI OAB - RS25822 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009601-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: STOKY - COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REQUERIDO: 

FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP Vistos etc. A executada 

impugnou (id. 31452833) o bloqueio realizado em sua conta bancária (id. 

31032261), alegando, em síntese, que os valores bloqueados nas contas 

bancárias da executada seriam destinados ao pagamento da folha de 

seus funcionários, sendo impenhorável, segundo emana o art. 833 do 

CPC. Decido. A penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira 

representa o meio mais eficaz para a satisfação da dívida executada e, 

ainda, obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 835, inciso I, 

do CPC. Inicialmente, verifica-se que a penhora foi realizada em três 

contas distintas (id. 31032261). Assim dispõe o art. 833 do CPC, invocado 

pela executada: 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; De acordo com o artigo supracitado, 

nota-se claramente que a legislação processual civil preserva com a 

impenhorabilidade valores cuja destinação é a garantia de patrimônio 

mínimo ao devedor, necessário à sua própria subsistência e manutenção 

de suas necessidades básicas, questão de sobrevivência, e, neste 

contexto, não abrange os motivos invocados pelo executado (pagamento 

de salário de funcionários), mesmo porque apesar das demonstrações de 

valores, não restou comprovado que a quantia penhorada estava 

absolutamente destinada a tal fim ou que não teria o valor para pagamento 

dessa despesa, já que não trouxe demonstrativo contábil e extratos para 

comprovar o que alega. É certo que o período ora vivenciado com a 

pandemia, todas as vertentes da economia e da própria sociedade como 

um todo estão de alguma forma afetadas, sendo o momento delicado, e 

este Juízo se posiciona sensível aos problemas gerados e em 

enfrentamento, e por isso também deve-se levar em consideração que do 

outro lado está o credor, que também é uma empresa que está passando 

pelas mesmas dificuldades para gerar receitas e para pagamento de suas 

despesas e dívidas. No entanto, em detida análise ao caso concreto, 

verifica-se que a empresa executada está em atividade desde 1987, 

possui onze filiais – cláusula 1ª -, e capital social total de R$ 2.200.000,00 

(dois milhões e duzentos mil reais) – cláusula 2ª -, o que se constata pelo 

Contrato Social/19ª Alteração e Consolidação Contratual juntados no id. 

24023696. Quanto ao excesso de penhora alegado, esclareço ao 

embargante que o valor que foi transferido para Conta Única do TJMT, é 

na quantia executada de R$ 7.119,59. Os valores encontrados em outras 

contas bancárias foram desbloqueados em 06/04/2020, conforme espelho 

anexo ao id. 31032261. Assim, forçoso concluir que o valor penhorado, 

tendo em vista os apontamentos suscitados, deve satisfazer o 

cumprimento da sentença, restando legítima a liberação à parte executada 

apenas da importância, a qual já foi desbloqueada diretamente no momento 

de recebimento da ordem, conforme se verifica do comprovante juntado 

no id. 31032261. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à 

execução do id. 28833510. Via de consequência, CONVERTO a penhora 

(R$ 7.119,59) em cumprimento da obrigação e DETERMINO a liberação em 

favor da exequente através de alvará judicial. Consequentemente, JULGO 

EXTINTO o FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

II, do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE, 

então, o competente ALVARÁ JUDICIAL em favor da parte exequente, na 

forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte, fica já autorizado, desde que 

tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para 

o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, PROCEDA-SE 

ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença 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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010786-05.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GILBERTO CESAR 

CATAFESTA REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório com escoro no art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e Decido. Estabelece o artigo 3º da Lei 9.099/95 que: Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as 

causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. Pelo que 

se observa da petição inicial, a parte autora pleiteia a retirada de seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, cujos apontamentos somam R$ 

26.811,39 (vinte e seis mil e oitocentos e onze reais e trinta e nove 

centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 

41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais). O CPC, de aplicação 

subsidiária nos Juizados Especiais Cíveis, estabelece em seu art. 292, II, 

que: Art. 292. O valor da causa constará sempre da petição inicial ou da 

reconvenção e será: (...) II – na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; O 

Enunciado 39 do FONAJE também esclarece: ENUNCIADO 39 - Em 

observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá 

à pretensão econômica objeto do pedido. Ademais, o entendimento 

jurisprudencial é pacífico: RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TAXA 

JUDICIÁRIA. VALOR DO CONTRATO. ATO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE 

TERATOLOGIA. PRECEDENTES. 1. Controvérsia em torno do valor da 

causa, em ação ordinária de rescisão de contrato de promessa de compra 

e venda cumulada com perdas e danos, para efeito de recolhimento da 

taxa judiciária. 2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 259, V), como do 

CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será, "na ação que tiver 

por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida." 3. Possibilidade de determinação da correção de 

ofício pelo juiz do "valor da causa quando verificar que não corresponde 

ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das 

custas correspondentes.(§ 3º do art. 292 do CPC/2015). 4. Legalidade do 

ato judicial atacado. 5. Precedentes do STJ acerca do valor da causa. 6. 

RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RMS 56.678/RJ, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/04/2018, DJe 11/05/2018). (grifo nosso). Nesse contexto, a hipótese 

trazida encontra óbice no artigo 3º, inc. I, da Lei 9.099/95, pois NÃO é 

POSSÍVEL o seu processamento perante o Juizado Especial, as ações 

cujo valor da causa exceda a alçada legal (40 salários mínimos). A parte 

autora busca em Juízo a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção e 

indenização por danos morais, como suscitado, de acordo com os 

documentos juntados (id. 31465188) e declaração na inicial. Por esta 

razão, deve a parte autora buscar o Juízo Cível competente (Justiça 

Comum) para deduzir sua pretensão. Isto posto, JULGO EXTINTO o FEITO 

SEM JULGAMENTO do MÉRITO, na forma do artigo 51, inc. II, da Lei nº 

9.099/95. Intime-se. Às providências. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, 

com as baixas e anotações de estilo. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006382-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASTROGILDO JOSE DA SILVA (TESTEMUNHA)

IBRANTINA PEREIRA DE REZENDE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (TESTEMUNHA)

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006382-76.2018.8.11.0002. TESTEMUNHA: ASTROGILDO JOSE DA 

SILVA, IBRANTINA PEREIRA DE REZENDE TESTEMUNHA: MOVEIS 

ROMERA LTDA, ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÕES DE ALUGUEIS 

VENCIDOS, com a finalidade de cobrança de aluguéis de imóvel comercial 

referente aos meses de maio, junho e julho/2018. Decido. O exercício do 

direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja 

obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do 

ponto de vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da 

intervenção estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte 

reclamante, e é requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "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" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). De tal modo, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. Entretanto, no caso concreto, após 

detida análise dos autos verifica-se que a parte Reclamante interpôs 

perante a 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT o processo nº 

1009202-68.2018.811.0002, o qual possui as mesmas partes, e em cuja 

fundamentação sobressai-se que o objeto do presente feito está contido e 

em discussão também naquele outro Juízo, uma vez que aqui estão em 

cobrança os aluguéis vencidos em maio, junho e julho/2018 atinentes ao 

Contrato de Locação de Imóvel Comercial de id. 14341835, e lá o pedido é 

mais amplo: cobrança dos aluguéis de maio a setembro/2018 referente ao 

mesmo contrato (juntado no id. 15844245 daquele feito) além de pedido de 

despejo. Assim, considerando que o feito suscitado está sob o rito 

ordinário, de maior amplitude e inclusive com pedido de despejo, 

incompatível com o rito especial, esvazia-se o interesse processual da 

presente ação neste Juízo, importando no indeferimento da inicial. Pelo 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 330, inc. III, do 

CPC/2015 e, via de consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VI, e § 3º, 

do mesmo Código. DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao autor, nos 

termos do artigo 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao ARQUIVO, 

dando as baixas necessárias. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002866-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA RAMOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002866-77.2020.8.11.0002 Reclamante: Ana Claudia Ramos 

Gomes Reclamado: Banco Triângulo S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento 

e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Da preliminar - Da incompetência do Juizado Especial – 

Perícia A parte Requerida alega que o juízo é incompetente para julgar a 

presente demanda, uma vez que se faz necessária a realização de 

perícia, todavia, resta evidente que não há complexidade na presente 

demanda, bem como as provas do direito poderiam ser produzidas pelas 

partes, inexistindo motivo declarar este juízo incompetente. Desta forma 

rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação ao débito no valor de R$ 119,29 (cento e dezenove 

reais e vinte e nove centavos), desconhecendo por completo o débito, 

pois não firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito. A parte 

requerida contesta o autor asseverando que o débito ensejador da 

negativação é legítimo colacionando à sua defesa cópia do contrato 

devidamente assinado ID 29825021, bem como houve a juntada das 

faturas que demonstram a utilização dos serviços, não havendo que se 

falar em cobrança indevida. Ressalta-se que a parte Requerente deixou 

de comparecer na audiência de conciliação, fato este que causaria a 

extinção do feito sem o julgamento do mérito, contudo, observo que houve 

a juntada de documentos que comprovam a relação jurídica entre a parte 

requerente e a empresa, motivo pelo qual passo a analisar o mérito. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos 

documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, 

conforme contrato no ID 29825021, com cópia do seu documento pessoal 

constatando assim que a negativação é legítima, tendo em vista que a 

parte autora não comprovou que nada deve ao banco reclamado. Assim, 

diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. A parte Requerida requer ao final de 

sua defesa, a condenação da parte Requerente para pagamento do débito 

oriundo da relação contratual, todavia deixa de apresentar qual o valor do 

pedido contraposto, limitando-se a pedir genericamente a condenação 

para a importância relativa ao valor do débito. Cabe a parte que pleiteia 

apontar o valor que entende como devido (art. 14, §1º, inciso III, da Lei 

9.099/95), desta feita como não o fez, não é possível reconhecer o pedido 

contraposto, visto que este é ilíquido. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. De igual forma, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto realizado pela Requerida, conforme fundamentos 

acima expostos. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 
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poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002411-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANE DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002411-15.2020.8.11.0002 Parte Reclamante: Luziane dos 

Santos Pereira Parte Reclamada: Bradescard Elo Participações S.A. Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Do Indeferimento da Inicial A parte 

Requerente ajuizou a presente demanda, visando a declaração de 

inexistência de débito, decorrente de um suposto débito indevido, em face 

da parte Requerida. A inicial foi distribuída com a juntada do comprovante 

de endereço em nome de terceiro, diante disto a parte Requerente foi 

intimada em 18.02.2020, conforme ID 29231265, para apresentar no prazo 

de 15 dias, cópia do comprovante de residência ATUALIZADO em NOME 

próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, todavia deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Desta maneira, não cumprida a determinação judicial, resta 

necessário o indeferimento da inicial. Pelo exposto, indefiro a inicial em 

decorrência do não atendimento da determinação judicial, pelo que JULGO 

EXTINTA a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso IV, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003084-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO VILALVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1003084-08.2020.8.11.0002 Reclamante: Sérgio Vilalva 

Reclamada: Banco Santander (Brasil) S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Das Preliminares A preliminar arguida pela Reclamada não tem o condão 

de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito a preliminar. 

Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$1.607,50 (um mil e seiscentos e sete reais e cinquenta 

centavos), desconhecendo o débito questionado. A parte requerida no 

mérito contesta a parte requerente asseverando que os débitos 

ensejadores das negativações são legítimos, pois este é titular de conta 

corrente junto a instituição financeira, por meio do qual foram contraídos 

débitos por meio da utilização do cartão de crédito, tendo apresentado na 

defesa contratos, qual se encontra devidamente assinados pela parte 

Requerente nos ID’s 29805326 e 29805328, e, restando inadimplente com 

a utilização dos serviços contratados, são legítimas as negativações, não 

havendo que se falar em cobrança indevida. Ressalta-se que a parte 

Requerente apresentou impugnação genérica, alegando que os 

documentos juntados não comprovam o débito inscrito no nome da parte 

requerente, bem como alegou que a assinatura aportada no contrato 

apresentado pela parte Requerida não é da parte Requerente, entretanto a 

olho nu é possível constatar que se tratam da mesma assinatura. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos 

documentos que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, bem como a 

sua efetiva contratação, comprovando assim que a negativação é legítima, 

visto que há nos autos contrato devidamente assinado, documentos 

pessoais, bem como faturas que demonstram a utilização dos serviços 

fornecidos pela instituição financeira. Assim, diante das circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte Requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, 

já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No 

caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar 

com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização 

por danos morais, e após a apresentação da contestação, na qual a 

requerida comprova de forma inequívoca a relação jurídica. Desta forma, 

conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos que ratificam a relação 

jurídica, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data 

do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se 

na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003094-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA PEDROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

fidc ipanema VI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1003094-52.2020.8.11.0002 Reclamante: Avelina Pedrosa da 

Silva Reclamado: FIDC Ipanema VI Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Da Preliminar – Retificação do polo passivo: A parte requerida, pugnou 

pela retificação do polo passivo para constar o FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP, com CNPJ/MF número 

26.405.883/0001-03, em razão de que está é a responsável pela 

negativação discutida nesta lide, conforme documentos carreados aos 

autos, devendo assim ser admitido o pedido. Assim, retifique-se o polo 

passivo da ação, substituindo a FIDC Ipanema VI por o FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP, com 

CNPJ/MF número 26.405.883/0001-03, como solicitado. Mérito Pleiteia a 

parte requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de R$ 

1.385,42 (um mil e trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois 

centavos), desconhecendo a dívida em questão, afirmando ainda que não 

foi notificado quanto aos fatos. A parte requerida no mérito contesta a 

parte requerente asseverando que os débitos ensejadores das 

negativações são legítimos, uma vez que adquiriu os créditos por meio de 

cessão de crédito oriundo do contrato de venda financiada na empresa 

VIA VAREJO, devidamente assinado pela parte requerente, conforme ID 

29621722, e, restando inadimplente com a utilização dos serviços 

contratados, é legítima a negativação, não havendo que se falar em 

cobrança indevida. A parte requerente apresentou impugnação de forma 

genérica alegando que a assinatura no contrato não é dela e que não há 

comprovação da contratação, ratificando os fatos narrados na inicial de 

que desconhece a origem do débito. No contexto dos autos, verifica-se 

que a parte requerida carreou aos autos documentos que COMPROVAM A 

RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, conforme contrato de venda 

financiada devidamente assinado com cópia do documento pessoal da 

parte autora com a empresa cedente do débito, assim restou comprovado 

nos autos a origem do débito questionado, constatando assim que a 

negativação é legítima, tendo em vista que a parte requerente não 

comprovou que nada deve a empresa VIA VAREJO S.A. Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Friso que a parte Requerente não foi 

notificada da Cessão de Crédito, assim não há como lhe imputar as penas 

de litigância de má-fé. A parte Requerida requer ao final de sua defesa, a 

condenação da parte Requerente para pagamento do débito oriundo da 

relação contratual, todavia o valor apresentado pela empresa reclamada, 

qual seja, o importe de R$ 1.159,02 (um mil, cento e cinquenta e nove reais 

e dois centavos), difere do valor questionado na inicial, desta feita, deixo 

de reconhecer o pedido, uma vez que a empresa deve adotar as medidas 

cabíveis para cobrança dos valores que estão em aberto pela parte 

requerente. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da 

Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. De 

igual forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela 

Requerida. Transitada em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003089-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA VARELA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1003089-30.2020.8.11.0002 Reclamante: Antônia Maria 

Varela de Jesus Reclamado: Natura Cosméticos S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento 

de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação a três débitos que totalizam o valor de R$ 591,34 

(quinhentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos), que afirma 

ser indevida, tendo em vista que não realizou nenhum contrato junto a 

empresa requerida. A parte requerida no mérito contesta a parte 

requerente asseverando que os débitos ensejadores das negativações 

são legítimos, tendo apresentado cadastro digital na defesa (ID 29853854), 

com seu documento pessoal digitalizado de forma colorida (Registro de 

Identidade), bem como Notas Fiscais de compras dos produtos, e, 

restando inadimplente com a utilização dos serviços contratados, são 

legítimas as negativações, não havendo que se falar em cobrança 

indevida. Por fim requer a título de pedido contraposto que a parte 

Requerente seja condenada ao pagamento do débito em aberto no valor 

de R$ 591,34 (quinhentos e noventa e um reais e trinta e quatro 

centavos). Ressalta-se que a parte Requerente impugnou a contestação 

alegando que a empresa trouxe somente telas do seu sistema interno que 

não são documentos hábeis a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou 

aos autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as 

partes, conforme contrato digital e Nota Fiscal comprovando a aquisição 

dos produtos que por sua vez comprovam a origem do débito, 

constatando assim que a negativação é devida, pois apesar das 

alegações da parte requerente de que as provas se tratam de telas do 

sistema da requerida, esclareço que houve o cadastro por meio digital com 

o envio do seu documento pessoal (Registro de Identidade), foi o mesmo 

documento apresentado junto a inicial, assim, ausente a prova do 

pagamento dos débitos junto a requerida, prova que incumbe a parte 

requerente. Diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados 

à prova produzida pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos 

constam, ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, tem-se 

por devidos os valores apontados pela parte requerida lançados no 

pedido contraposto no valor de R$ 591,34 (quinhentos e noventa e um 

reais e trinta e quatro centavos), conforme apresentado na contestação, 

restando deferido o pedido em questão. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 
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a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Friso, que a penalidade de litigância de má-fé e os honorários 

não se encontram abarcados pelos efeitos da justiça gratuita, conforme 

disciplina o art. 98, §1, §2 e §4 do CPC. Diante da fundamentação, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, e condeno a parte requerente 

no valor postulado a este título no valor de R$ 591,34 (quinhentos e 

noventa e um reais e trinta e quatro centavos), que deverá ser corrigido 

pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios desde o vencimento 

dos títulos questionados. Transitada em julgado, execute-se na forma da 

Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003035-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003035-64.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GILMAR GONCALVES 

GREGORIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da 

Prescrição Alega a reclamada que a pretensão autoral encontra-se 

prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente ação ocorreu em 

2016, tendo a ação sido proposta somente após o prazo de 03 (três) anos 

previsto no artigo 206, §3º, V do Código Civil. Entretanto, em que pese à 

alegação da parte requerida, a pretensão autoral é amparada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a hipótese de reparação 

de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 

27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste 

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria. Ademais, entendo que no presente caso, por se 

tratar de negativação do nome da parte autora ainda ativa, o dano é 

continuado ao longo do tempo. Rejeito, pois, a preliminar em epígrafe. - Da 

inépcia da inicial - extrato do SPC/SERASA Deixo de analisar tendo em 

vista que a parte autora apresentou o referido documento, a requerida 

reconhece a restrição, bem como também poderia acostar aos autos o 

referido documento. - Da incompetência territorial Arguiu a parte 

reclamada a presente preliminar, sob o fundamento que a parte autora não 

apresentou comprovante de residência em seu nome. Em que pese o 

entendimento atual quanto a necessidade de apresentação de 

comprovante de residência no próprio nome da parte autora, no entanto, 

considerando o decurso da ação e o princípio da celeridade, deixo de 

aplicar o referido entendimento na presente lide. Ademais, nos termos do 

artigo 4º da Lei 9099/95, é competente, para as causas previstas nesta 

Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local 

onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. 

Assim, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de documentos 

comprobatórios Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito 

Sustenta a parte requerente GILMAR GONCALVES GREGORIO que teve 

seu nome negativado indevidamente pela requerida pelo débito no valor de 

R$153,24, no entanto, jamais contraiu dívidas, tão pouco firmou contrato. 

Contesta a requerida aduzindo que a parte autora contratou UC com a 

empresa e que “a parte autora, titular da unidade consumidora 2506631-7, 

deixou de efetuar os pagamentos de suas faturas, de modo que não 

existe ilicitude por parte da requerida ao proceder a negativação do 

patronímico daquela”. Registra-se que em análise ao sistema Proojudi, 

verifica-se que a parte autora apresentou como comprovante de 

residência fatura do mês 02/2017 emitida pela requerida nos autos 

8016853-66.2017.811.0002, demonstrando assim, que manteve vínculo 

jurídico com a mesma, portanto, incontroverso a relação contratual entre 

as partes, ao contrário do alegado na inicial. Registra-se que a fatura 

apresentada nos autos mencionado se refere a UC 6/638373-1, enquanto 

a requerida sustenta que o débito se refere a UC 2506631-7. Necessário 

se faz mencionar novamente que a parte autora na inicial afirma que 

jamais contraiu dívidas, tão pouco firmou contrato com a requerida. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Comprovado 

a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. A requerida 

apresentou pedido contraposto no valor de R$317,53, todavia, o pedido 

inicial deve guardar relação com o pedido inicial, que perfaz o total de 

R$1153,24 Ademais, deveria a requerida apresentar as faturas objetos 

dos débitos, motivo pelo qual, improcede o pleito. Isto posto, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

e do pedido contraposto, bem como CONDENO a parte autora ao 
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pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020317-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

EWELYN DA SILVA AMARAL OAB - MT27142/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1020317-52.2019.8.11.0002 Reclamante: Rosangela Braga 

da Silva Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Mérito. Aduz a parte requerente que adquiriu 

o imóvel onde usufruía da energia por meio da UC n.º 6/1167905-7. Afirma 

que depois de um tempo a antiga proprietária da casa pediu a suspensão 

do fornecimento da energia, por esta razão foi até a parte Reclamada 

tentar realizar a ligação em seu nome, contudo não logrou êxito. Alega que 

a parte Requerida se nega a efetivar a ligação em razão dos débitos 

anteriores do imóvel, bem como que apresentou todos os documentos 

necessários para realizar a ligação da energia em seu nome. Assim, 

requer que seja determinada a ligação da energia, bem como indenização 

por danos morais. A parte requerida alega em sede de contestação que a 

parte Requerente não apresentou todos os documentos necessários para 

que fosse efetivada a ligação da energia em seu nome, motivo pelo qual 

não pode atender a solicitação. Afirma que inexiste qualquer falha ou 

ilicitude da Ré, que justifique qualquer ato ilícito, capaz de ensejar danos 

morais. Deste modo, aduz que não há justo motivo para que a parte 

Requerente seja indenizada pelos danos morais. A parte Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rechaçando todos os argumentos 

da defesa, bem como reiterou os pedidos iniciais, apresentando áudios 

com a atendente da parte Reclamada. No presente caso, constato que 

embora a parte Requerente afirme que apresentou todos os documentos 

para solicitar a ligação da energia em seu nome, esta não trouxe nenhum 

destes documentos nos autos, a fim de que o juízo pudesse verificar 

quais documentos foram apresentados. Com a inicial vieram apenas a 

procuração, a declaração de hipossuficiência (ID 27609135) e fotos dos 

comprovantes de protocolo e da lista de documentos necessários (ID 

27609136), inexistindo a comprovação de existência dos documentos 

necessários para que fosse feita a ligação da energia na residência da 

parte Reclamante. Pela foto apresentada pela parte Requerente é possível 

constatar que esta possuía ciência dos documentos necessários, assim, 

caberia a esta, devido a negativa da parte Requerida, apresentar os 

referidos documentos em juízo, para que este pudesse constatar se 

suprem os requisitos para ligação da energia. Em que pese, haja a 

inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui 

estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os 

fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 

art. 6º da Lei 9.099/95, revogo as antecipações de tutelas concedidas nos 

ID’s 27617009 e 29553342, e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016144-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016144-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIA SIQUEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: STELO S.A., BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da ilegitimidade passiva da requerida 

BANCO DO BRASIL Arguiu a requerida a preliminar de ilegitimidade ao 

argumento de que “é mero agente financeiro não sendo responsável pela 

entrega do produto”. Acolho a presente preliminar tendo em vista que o 

direito vindicado nos autos orbita sobre noticiado falha na prestação de 

serviço concernente a não entrega do produto adquirido (máquina de 

cartão), portanto, não sendo aplicado disposto do art. 18, do CDC. A 

responsabilidade solidária, comum às relações de consumo, não se aplica 

de modo indiscriminado, notadamente, quando há possibilidade de 

individualização de ato da corré e à atribuição de sua eventual sua 

responsabilidade. Assim, decido por acolher a preliminar de ilegitimidade 

passiva da requerida BANCO DO BRASIL S/A. e, por conseguinte, decido 

pela extinção do processo sem resolução do mérito em relação à 

requerida BANCO DO BRASIL S/A., aplicando, por similitude, o artigo 485, 

VI do CPC. Mérito Aduz a parte autora CLAUDIA SIQUEIRA DA SILVA que 

revende produtos e que adquiriu em 22/08/2019 uma maquininha de cartão 

com as requeridas no valor de R$106,80, cujo pagamento foi realizado em 

23/08/2019. Afirma que decorrido 15 dias após a compra, contatou as 

requeridas, sendo solicitado mais 10 dias e com o novo decurso sempre 

lhe era repassado alguma desculpa e que em 02/10/2019 foi informada de 

que a máquina não foi devolvido em virtude do endereço. Diz ainda que 

sempre tem pessoas em sua residência para receber correspondências e 

que informou novo endereço, todavia, até a propositura da ação a 

máquina adquirida não tinha sido entregue. Pleiteia o cancelamento do 

contrato, a devolução, em dobro, do valor pago e danos morais. A 

reclamada STELLO sustenta em defesa que a máquina não foi entregue 

tendo em vista que a parte autora informou o endereço errado. A lei 

consumerista estabelece como objetiva a responsabilidade contratual dos 

fornecedores de produtos e serviços (art. 14), fundada na teoria do risco 
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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, sendo cabível, desse modo, a indenização 

dos seus clientes. Registra-se que em que pese a requerida STELLO 

sustentar que o endereço informado pela autora é incorreto, não 

apresenta aos autos nenhum documento a fim de comprovar suas 

alegações, tais como contrato, ficha cadastral, termo de adesão, 

acostando apenas telas sistêmicas, as quais são consideradas 

documentos unilaterais. Ademais, mesmo a autora informando novo 

endereço, a máquina de cartão não foi entregue. A existência da oferta 

tem a finalidade de atrair o consumidor. Se essa atração se confirma com 

a adesão do consumidor, a oferta vincula o comerciante e estabelece o 

direito do consumidor de ver cumprido o contrato. Deste modo, as 

reclamadas eram obrigadas a cumprir a oferta apresentada, no tempo 

pactuado. Restou evidenciada a falha das reclamadas quanto à sua parte 

na relação jurídica com o consumidor, ao não entregar o produto/máquina 

de cartão. Por fim, a responsabilidade civil é objetiva, ou seja, independe 

da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade 

econômica. Deste modo, o pleito pela indenização por danos materiais 

deve ser acolhido, no que concerne aos valores pagos às reclamadas 

pelo produto não entregue. Portanto, devido a restituição, em dobro, da 

quantia de R$106,80 (cento e seis reais e oitenta centavos), uma vez que 

restou demonstrada a má-fé das requeridas ao não realizar a entrega da 

máquina de cartão, mesmo sendo informado 02 endereços para a entrega, 

a mesma não foi realizada. A parte reclamante postula também 

indenização por danos morais. O consumidor tinha a legítima expectativa 

de receber o produto/máquina de cartão no prazo originalmente informado 

pela reclamada. Em tese, o consumidor que adquire o produto da empresa 

tem expectativas quanto à utilização do mesmo e não recebendo na data 

acordada, vê-se frustrado. O não recebimento e desgaste físico e 

emocional para a solução do impasse sem alcançar êxito, caracteriza o 

dano moral. Registra-se que a máquina de cartão adquirida era para 

realização de vendas e a sua não entrega, consequentemente acarretou 

danos à parte autora. Por outro lado, não há nenhum indicativo de 

ocorrência de fato imprevisível ou inevitável, apto a afastar a 

responsabilidade civil, como anotado. Reconhecido o dano moral, resta a 

quantificação da indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização 

por dano moral, além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem 

também um caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão 

econômica da avença entre as partes; a intensidade da dor, do sofrimento 

ou da humilhação suportados pela vítima e as condições econômicas do 

ofensor e do ofendido. Sopesados esses elementos, considero adequada 

a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00. Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte do pedido deduzido na inicial, 

condenando a reclamada STELO S.A a: 1) determinar a rescisão do 

contrato e devolver, EM DOBRO, à parte reclamante a quantia de R$ 

106,80 (cento e seis reais e oitenta centavos), corrigidos monetariamente 

pelo INPC, contado do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (07/11/2019) e; 2) pagar a parte reclamante, a título de 

indenização pelos danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (tres mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de 

juros de 1%, contados da citação (07/11/2019) por se tratar de ilícito 

contratual. DECIDO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO EM RELAÇÃO À REQUERIDA BANCO DO BRASIL S/A., aplicando, 

por similitude, o artigo 485, VI do CPC. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012824-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012824-24.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: VAGNER SOUZA FERNANDES Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de execução de título extrajudicial. Compulsando os autos, 

denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 31392849) e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do 

CPC. O acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte 

credora. REVOGO A PENHORA DO ID. 30946617. DETERMINO a restituição 

do valor bloqueado (R$ 291,49), saindo a exequente intimada para 

informar os dados bancários da executada, para fins de expedição de 

alvará. PROCEDO a baixa do RENAJUD, conforme extratos anexados. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL para a executada e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008042-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-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: 

1008042-37.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MICHELLY DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM (ID 31045739) e, verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b do CPC. Em vista do 

depósito efetuado (ID 31389472), EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida, havendo, se for o caso, instrumento 

procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008731-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - RJ145252 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008731-81.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EMERSON ALVES OLIVEIRA 

REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 31086666) e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo estabeleceu cumprimento da 

obrigação através de depósito judicial. Diante do exposto, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

III, b do CPC. Em consulta a Conta Única do TJMT, constatei que a 

reclamada efetuou depósito no valor de R$ 1.500,00. EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma que for requerida, havendo, se 

for o caso, instrumento procuratório com poderes para "receber, dar 

quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de 

estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011619-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERIAL DESPACHANTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011619-57.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: IMPERIAL DESPACHANTE LTDA 

- ME EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto 

que as partes TRANSIGIRAM (ID 30519196) e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, 

b do CPC. A parte autora informou que a executada cumpriu com o 

pagamento do acordo, depositando os valores diretamente na conta 

bancária da parte credora (ID 31429974). REVOGO a penhora de valores 

do id. 30422070 e DETERMINO a restituição do valor bloqueado (R$ 

7.453,11) para a reclamada, que sai intimada para informar os dados 

bancários para fins de expedição de alvará. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL em favor da reclamada, na forma que for requerida, e, 

em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JORGE NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001637-82.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA 

- ME REQUERIDO: FRANCISCO JORGE NETO Vistos etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte requerente é empresa de pequeno porte 

e o sócio dirigente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, fazendo-se representar por preposto, e posteriormente 

apresentou justificativa no id. 29462188. Não obstante as alegações da 

parte autora, verifica-se que o presente feito trata-se de processo de 

conhecimento e não execução de título extrajudicial, razão pela qual não 

acolho a justificativa apresentada. Deste modo, ante o não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Cumpre ressaltar que em 

âmbito de juizados especiais é imprescindível a participação das partes em 

todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n° 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em 

lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Quanto à utilização de preposto em audiência, o 

entendimento jurisprudencial é pacífico: EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. 

QUESTÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA AUTORA. MICROEMPRESA. 

NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL NAS AUDIÊNCIAS. ART. 

9º DA LEI 9.099/95. EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DO REPRESENTANTE 

LEGAL: O TITULAR DA FIRMA INDIVIDUAL OU MICROEMPRESA, 

SÓCIO-ADMINISTRADOR. ENUNCIADO 141 DO FONAJE. IRREGULARIDADE 

INSANÁVEL DA UTILIZAÇÃO DE PREPOSTO EM AUDIÊNCIA. EXIGÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO.(TJRS: Recurso Cível, Nº 71008553240, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em: 16-05-2019) Neste sentido já se pronunciou o Fonaje: ENUNCIADO 

141 (Substitui o Enunciado 110) - A microempresa e a empresa de 

pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em 

audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA). Isto posto, com fundamento no art. 485, inc. IV, 

do CPC, c/c art. 51, inc. I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. 

Remetam os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007894-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITIANE TAQUES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(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. 1007894-60.2019.8.11.0002 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, 24 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007487-54.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1007487-54.2019.8.11.0002 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, 24 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010368-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ADRIANO 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:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1010368-04.2019.8.11.0002 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, 24 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010868-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSIMAR GONCALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (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. 1010868-70.2019.8.11.0002 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, 24 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007957-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SATIL PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1007957-85.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 24 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007766-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO CRISTIANO LEMES BARACAT (AUTOR(A))

RODOLFO RHAULFF BARACAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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. 1007766-40.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 24 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008816-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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. 1008816-04.2019.8.11.0002 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, 24 de abril de 2020.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006226-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA VICENTE DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006226-20.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDNA VICENTE DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte Promovente requereu a desistência 

da ação. Assim, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE: “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.” Portanto, não havendo indício de litigância de 
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má-fé ou lide temerária nestes autos, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, homologo o pedido de desistência apresentado pela parte 

promovente e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, do CPC. Intimem-se as partes e, em seguida, 

arquive-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011814-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WERICA DAIANE VAZ GONCALVES (REQUERENTE)

NAYARA VAZ ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011814-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NAYARA VAZ ANDRADE, 

WERICA DAIANE VAZ GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Foram 

interpostos Embargos de Declaração no prazo legal. Tal recurso tem como 

finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, 

dissipando obscuridades ou contradições. Vejamos: "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois bem. Embora rotulados declaratórios, os 

embargos apresentados no id. 28772906 - Manifestação não pretendem 

suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, 

conduzindo à um novo. Isto porque inexiste contradição, omissão ou 

obscuridade na decisão atacada (27887043 - Sentença), estando a 

mesma correta e em plena legalidade, pelos seus próprios fundamentos. 

Nesse sentido, a parte Embargante, inconformada com a decisão 

embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais 

razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a ser 

suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012586-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ELI GLAUBY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012586-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO ELI GLAUBY DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Foram interpostos Embargos 

de Declaração e contrarrazões no prazo legal. Tal recurso tem como 

finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, 

dissipando obscuridades ou contradições. Vejamos: "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois bem. Embora rotulados declaratórios, os 

embargos apresentados no id. 30000615 - Embargos de Declaração não 

pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do 

dispositivo, conduzindo à um novo. Isto porque inexiste contradição, 

omissão ou obscuridade na decisão atacada (29055413 - Sentença), 

estando a mesma correta e em plena legalidade, pelos seus próprios 

fundamentos. Nesse sentido, a parte Embargante, inconformada com a 

decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. 

Por tais razões, conheço dos Embargos interpostos e os rejeito na medida 

em que não há omissão a ser suprida ou mesmo obscuridades ou 

contradições a serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação 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:

LEONARDO HIPOLITO DE ARAUJO (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 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010336-62.2020.8.11.0002
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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)

 

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 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1005479-07.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 101.947,14; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Bancários]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que nesta data procedi a juntada da Divisão de Arrecadação e 

Fiscalização dos Foros Judiciais e Extrajudiciais VÁRZEA GRANDE, 24 de 

abril de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001387-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COTTON COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-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))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Publicação e 

Decurso de Prazo Certifico que a sentença de ID. 310555028. foi 

Disponibilizada em 15/4/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 

10715 Página 224 de 245 VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020. 

Assinado Digitalmente ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000024-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FRANCIELE NUNES BISSOLI - ME (EXECUTADO)

ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO DE DILIGÊNCIA Cumprindo o disposto no 

Provimento nº 56/2007/CGJ, intimo a parte Exequente para efetuar o 

pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial 

de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, 

link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias. Obs.: em 

resposta à petição da parte Exequente, id. 5893819, do dia 06/04/2017, às 

09h44min, as referidas guias de pagamento, passaram a ser emitidas 

através do site supra citado. Várzea Grande, 31 de maio de 2017. Nelson 

de Oliveira (Técnico Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003400-89.2018.8.11.0002

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:

EDSON RONEY NASCIMENTO (EXECUTADO)

SIRLEI BRAMBILLA (EXECUTADO)

COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 24 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004090-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRAYNE GAMERO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias,proceda 

a juntada da petição mencionada no ID. 31091852. VÁRZEA GRANDE, 24 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009728-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA MARIA CONCEICAO CONTRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

 

PROCEDO A JUNTADA DA INFORMAÇÃO DO DCA SOBRE O 

PARCELAMENTO DAS CUSTAS E TAXAS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008421-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENETI APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008421-75.2020.8.11.0002; REQUERENTE: SENETI APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 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. No 

presente caso, fora oportunizado prazo à parte autora, a fim de 

comprovar documentalmente a hipossuficiência financeira alegada (ID 

30481204), todavia, a parte juntou aos autos apenas o extrato bancário 

referente ao benefício do INSS. 6. Ademais, a parte autora apresentou 

documento do veículo adquirido por meio do financiamento celebrado com 

a parte requerida, qual seja, Modelo Logan - Renault, ano/modelo 

2017/2018. 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: 1009728-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA MARIA CONCEICAO CONTRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 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 

1009728-64.2020.8.11.0002; AUTOR: DILMA MARIA CONCEICAO CONTRI 

REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. Cuida-se de 

Ação Revisional c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais e Pedido de Tutela de Urgência proposta por DILMA MARIA 

CONCEIÇÃO CONTRI em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO, ambos 

qualificados na exordial. 2. Fora indeferido o pedido de justiça gratuita, por 

ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada pela 

parte autora (ID 31243934). 3. Por sua vez, a parte autora veio aos autos 

pugnar pelo parcelamento das custas processuais (ID 31342642). 4. Pois 

bem. De acordo com o artigo 468, § 6º da CNGC, que assim dispõe: “O 
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juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após 

analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, 

poderá, mediante decisão fundamentada, conceder o direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.” (grifo nosso). 5. Com efeito, da 

análise dos documentos aportados ao feito, considerando a condição 

atual da autora que se encontra com situação financeira comprometida, 

verifico a possibilidade de se conceder o benefício de parcelamento da 

taxa judiciária e das custas processuais. 6. Ante o exposto, DEFIRO o 

parcelamento da taxa e custas judiciárias iniciais, em 06 (seis) parcelas 

mensais, devendo a parte autora comprovar o pagamento da primeira 

parcela, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, ambos do CPC). 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: 1008198-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZANETE MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008198-30.2017.8.11.0002; AUTOR(A): EZANETE MARIA DA SILVA REU: 

AYMORE 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, 

as cópias da carteira de trabalho demonstram que o último registro fora em 

2016. 6. Dessa forma, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias 

para que comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira, 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: 1008199-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 

1008199-15.2017.8.11.0002; AUTOR(A): SEBASTIAO DE MORAES REU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da parte autora, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove 

documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as custas 

processuais e despesas de ingresso, sob pena de indeferimento do 

pedido. 6. Intime-se. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000904-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR CANDIDO VERISSIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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 

1000904-87.2018.8.11.0002; AUTOR(A): SALVADOR CANDIDO 

VERISSIMO REU: OMNI FINANCEIRA S/A 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 contestar a presente ação, querendo, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da juntada do comprovante de 

citação nos autos, advertindo-o de que se não houver contestação no 

prazo assinalado, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor, conforme preconiza o art. 

344 do Código de Civil. 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 
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designação de audiência de conciliação, esta será prontamente designada 

este juízo. 6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 7. Cumpra-se. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001823-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GOMES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001823-08.2020.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JORGE 

GOMES DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AYMORE Vistos. 1. 

Oportunizado prazo ao autor, a fim de comprovar a hipossuficiência 

financeira alegada, este, por sua vez, argumentou que está 

desempregado, conforme cópia da carteira de trabalho juntada aos autos 

com a exordial. 2. Com efeito, de acordo com a carteira de trabalho do 

autor, a data de encerramento de seu último contrato de trabalho foi em 

fevereiro de 2014. Todavia, o contrato de financiamento foi celebrado 

pelas partes em julho de 2016, de acordo com a cédula de crédito 

bancário apresentada nos autos, concluindo que o autor, diferente do 

alegado, aufere renda não registrada. 3. Dessa forma, considerando que 

os documentos trazidos aos autos não são robustos capazes de 

assegurarem a hipossuficiência da parte autora, INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento 

das custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, 

ambos do CPC). 4. Por derradeiro, percebo que o autor se descurou em 

atribuir corretamente o valor da causa, conforme determina o art. 292, V 

do CPC, tendo em vista que a pretensão da parte tem por objeto a 

modificação do valor do ato ou de sua parte controvertida. 5. Assim, o 

autor deverá atribuir corretamente o valor da causa. 6. Intime-se. 7. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006879-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

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:

GILCIMEIRE CARNEIRO NEVES (REU)

NEVES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME (REU)

GEALOEDERSON CARNEIRO NEVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/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 

1006879-90.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

NEVES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME, GEALOEDERSON 

CARNEIRO NEVES, GILCIMEIRE CARNEIRO NEVES Vistos. . 1. Concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000024-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FRANCIELE NUNES BISSOLI - ME (EXECUTADO)

ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-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 

1000024-32.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: CAMILA FRANCIELE NUNES BISSOLI - ME, ORDALIA MARIA 

NUNES BOSCARDINI Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração, 

alegando suposta CONTRADIÇÃO no decisório embargado, que rejeitou 

exceção de pré-executividade. 2. Os Embargos de Declaração foram 

opostos no prazo legal, conforme se depreende de certidão retro. É o 

relatório. DECIDO. 3. Preliminarmente, registro que entendo que no caso 

vertente não é necessário oportunizar resposta à parte adversa sobre os 

embargos de declaração interpostos. 4. Conheço dos Embargos, na forma 

dos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, e os REJEITO, 

visto que não existe contradição na decisão proferida, senão vejamos. 5. 

O artigo 1.022, I do CPC preconiza o seguinte: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;” 6. Ressalto que é cada 

vez mais usual a utilização do recurso, a justificativa que a decisão é 

contraditória com as provas dos autos. 7. Todavia, a contradição que 

enseja no cabimento dos embargos seria aceitável caso a peticionante 

argumentasse termos contraditórios e não eventual direito discutido na 

decisão ora questionada. 8. Com o intuito de corroborar, colaciono julgado 

do STF: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO 

CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO 

ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a 

revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos 

estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com 

manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de 

embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. 

Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDvAgR-ED, Rel. 

Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. 

Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de 

embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza 

a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. 

Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (EMB .DECL. NO A G 

.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA 2.566 DISTRITO FEDERAL RELATOR : MIN. 

LUIZ FUX, Data: 07/03/2017). 9. Ante o exposto, por inexistir contradição 

na decisão, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela 

parte requerente e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão 

proferida. 10. No id. 17205347 a parte exequente requer localização de 

endereço da empresa ora executada, pelo sistema SIEL e BACENJUD. 

Indefiro, pois, a busca pelo Sistema de Informações Eleitorais, 

considerando tratar-se de pessoa jurídica. Com relação a busca pelo 

BACENJUD intime-se o exequente para esclarecer, em 05 dias, se 

pretende arresto ou somente a busca de endereço, considerando a 

finalidade do sistema. Após manifestação apreciarei o pedido. 11. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005804-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 
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(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CUCKI VESCOVI (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: 

1005804-16.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LEANDRO CUCKI VESCOVI Vistos. 1. 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão 

contra LEANDRO CUCKI VESCOVI, também qualificado, objetivando a 

apreensão do veículo descrito na inicial. 2. A inicial veio acompanhada dos 

documentos necessários, especialmente o contrato 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. Por sua vez, as alegações de ilegalidade 

na capitalização de juros e a existência de onerosidade excessiva 

decorrente das cláusulas tidas por abusivas não se sustentam, pois 

ausente impeditivo legal para sua livre pactuação entre os contratantes. 

19. No que concerne à possibilidade da capitalização mensal dos juros, 

entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o 

entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do 

julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 

973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior 

a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de 

março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, 

desde que expressamente pactuada, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” 

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE 

CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE ABERTURA 

DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL 

- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO,. Com o advento do CDC, 

é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar 

eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. É 

de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da 

cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG). O 

interesse recursal, que repousa no binômio necessidade e utilidade. A 

necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional 

pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a 

utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim 

colimado. Dessa forma, resta prejudicado os pedidos de restituição de 

valores por cobrança da abertura de crédito e nem da emissão de carnê. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da 

publicação no DJE 15/07/2014) “(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de 

prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a 
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comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a 

primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual 

corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 

707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010). (N.U 

1019993-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).” 28. 

Assim, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal 

(2,66%) e a anual (37,04%), e essa última é superior ao duodécuplo da 

mensal (2,66% x 12 = 31,92 %), conforme se verifica do documento 

acostado aos autos, entendo que restou prevista de forma expressa e 

clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua 

cobrança. 22. Cabe acrescentar, ainda, que a modalidade de juros 

contratada (pré-fixados) permite ao consumidor saber, desde o início da 

contratação, o valor exato de cada parcela, o que corrobora com o 

principio da boa-fé objetiva, em especial, no que tange à lealdade 

contratual, bem como no fornecimento das informações necessárias ao 

autor para celebração do contrato. 23. Nem há que se falar em anatocismo 

ilegal no emprego de índice de correção monetária e juros de mora sobre 

parcelas em atraso, que são considerados como consectários da mora. 

Afinal, não se justifica a objeção da aplicação dos efeitos da mora por 

força da cobrança de correção monetária e juros remuneratórios sobre o 

valor oferecido ao tomador do crédito. 24. Assim, diante da inexistência de 

qualquer ilegalidade no contrato firmado entre as partes, resta rejeitar o 

pedido de revisão contratual. 25. 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. 26. 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 27. 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. 28. 

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. 29. 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. 30. Levante-se eventual depósito/restrição judicial. 31. 

OFICIE-SE ao DETRAN-MT, comunicando estar a parte Requerente 

autorizada a proceder à transferência a terceiro que indicar. 32. Após 

trânsito em julgado desta sentença, se nada requerido, ARQUIVEM-SE. 33. 

Publique-se. Intime-se. 34. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1010979-88.2018.8.11.0002 AUTOR(A): MARIA DA GUIA DE CAMPOS 

REU: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BMG S.A, BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ CONSIGNADO, BANCO PAN Vistos. 1. 

Trata-se de ação Revisional por Superendividamento c/c Tutela de 

Urgência proposta por MARIA DA GUIA DE CAMPOS, em face de BANCO 

DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A, 

BANCO OLE BONSUCESSO S/A e BANCO PAN S/A, todos devidamente 

qualificados. 2. Afirma a autora que realizou os seguintes empréstimos: a) 

Banco do Brasil: - Operação de crédito nº 861049099 realizada em 

11/12/2015, no valor total de R$ 610,69 (seiscentos e dez reais e 

sessenta e nove centavos) a ser pago em 54 (cinquenta e quatro) 

parcelas de R$ 26,92 (vinte e seis reais e noventa e dois centavos). - 

Operação de Credito nº 861308717 realizada em 16/12/2015, no valor total 

de R$ 6.356,71 (seis mil trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e um 

centavos) a ser restituído em 96 (noventa e seis) prestações de R$ 

254,75 (duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). 

- Operação de Crédito nº 891515791 realizada em 17/11/2017, no valor 

total de R$ 1.465,88 (um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e 

oitenta e oito centavos) a ser restituído em 96 (noventa e seis) parcelas 

de R$ 40,89 (quarenta reais e oitenta e nove centavos). - Operação de 

crédito nº 892305146 realizada em 06/12/2017, no valor total de R$ 

2917,30 (dois mil novecentos e dezessete reais e trinta centavos) a ser 

restituído em 96 (noventa e seis) prestações de R$ 81,61 (oitenta e um 

reais e sessenta e um centavos). b) Banco BMG S/A cedidas ao Banco 

Itaú Consignado: - Operação de crédito nº 239097372, firmada no dia 

30/12/2013, no valor de R$ 890,91 (oitocentos e noventa reais e noventa e 

um centavos), a ser restituído em 84 parcelas de R$ 24,99 (vinte e quatro 

reais e noventa e nove reais), cedida ao Itaú em 07/10/2014. - Operação 

de crédito nº 238897416, firmada no dia 3012/2013, no valor de R$ 

2696,63 (dois mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e três 

centavos), a ser restituído em 84 parcelas de R$ 72,00 (setenta e dois 

reais), cedida ao Itaú em 07/10/2014. - Operação de crédito nº 236251509, 

firmada no dia 04/06/2013, no valor de R$ 761,81 (setecentos e sessenta 

e um reais e oitenta e um centavos), a ser restituído em 84 parcelas de R$ 

20,85 (vinte reais e oitenta e cinco centavos), cedida ao Itaú em 

12/08/2014. - Operação de crédito nº 234897815, firmada no dia 

30/12/2013, no valor de R$ 1.985,02 (um mil novecentos e oitenta e cinco 

reais e dois centavos), a ser restituído em 84 parcelas de R$ 53,00 

(cinquenta e três reais), cedida ao Itaú em 07/10/2014. - Operação de 

crédito nº 226544615, firmada no dia 10/08/2012, no valor de R$ 1.386,94 

(um mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), a 

ser restituído em 84 parcelas de R$ 40,19 (quarenta reais e dezenove 

centavos), cedida ao Itaú em 09/09/2014. c) Banco Ole Bonsucesso S/A: - 

Operação de cartão de crédito consignado representado pela proposta 

853972228 e termo de adesão nº 122045070, no valor total de R$ 

1.270,41 (um mil duzentos e setenta reais e quarenta e um centavos), a 

ser restituído através de desconto em folha de parcelas no valor de R$ 

74,73 (setenta e quatro reais e setenta e três centavos), até a quitação do 

contrato. d) Banco Pan S/A: - Cédula de crédito nº 702908216 - 6, 

realizado em 19 de fevereiro de 2014, no valor total de R$ 3.241,45 (três 

mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos) a ser 

restituído em 84 parcelas de R$ 85,82 (oitenta e cinco reais e oitenta e 

dois centavos). 3. Assevera, no entanto, é pensionista e recebe a 

importância de R$ 1.585,47 (um mil quinhentos e oitenta e cinco reais e 

quarenta e sete centavos), que somando os valores dos descontos 

consignados em folha e débito em conta, soma a monta de R$ 775,75 

(setecentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), o que 

ultrapassa o limite de 35% da sua renda mensal. 4. Propôs a presente 

demanda, com o fito de adequar os empréstimos à margem prevista em lei. 

5. Em decisão ID. 19129307, fora indeferida a antecipação de tutela, 

deferida a assistência judiciária gratuita e determinada a citação dos 

requeridos. 6. O Banco BMG S/A apresentou sua contestação em ID. 

19681430. 7. Em ID. 20633943, o Banco Itaú Consignado apresentou sua 

contestação. 8. A autora, por sua vez, apresentou a impugnação à 

contestação do Banco BMG S/A, conforme ressai de ID. 20644760, em ID. 

20651007, pugnou pela reconsideração da análise do pedido liminar e, em 

ID. 20651381, impugnou a contestação apresentada pelo Banco Itaú 

Consignado. 9. Em ID. 21083076, aportou a contestação do Banco do 

Brasil S.A. 10. Aportou em ID. 21093885, a contestação do Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S.A. 11. Realizada audiência para tentativa de 
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conciliação ID. 21133041, está restou infrutífera. 12. O Banco PAN 

apresentou sua contestação em ID. 21607439. 13. Em ID. 22439670 a 

autora impugnou a contestação apresentada pelo Banco do Brasil S.A,, 

em ID. 22449072 impugnou a contestação do Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S.A. e, por fim, em ID. 22449089, impugnou a contestação 

apresentada por Banco Pan S.A. 14. Concedido prazo para produção de 

provas – ID. 23677754, o Itaú Unibanco S.A., se manifestou em ID. 

23888067, o Banco do Brasil em ID. 23950255, a autora em id. 24013814, 

o Banco Pan em ID. 24043173, e o Banco Olé em ID. 24066595. 15. 

Vieram-me conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO 16. 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 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BMG S/A 17. Afirma a instituição 

financeira ora requerida, que a parte autora incorreu em equívoco ao 

imputar a responsabilidade dos fatos narrados ao Banco BMG, uma vez 

que o contrato pertence ao BANCO ITAU BMG CONSIGNADO, empresa 

com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG. 18. 

Analisando os autos, verifico que assiste razão o requerido em sua 

preliminar, visto que, a própria autora em sua exordial afirma a cessão das 

operações de crédito. 19. Desta feita, ACOLHO e presente preliminar e 

extingo processo em relação ao BANCO BMG S/A, afastando-o da relação 

processual, nos termos do art. 485, VI do CPC. DA DEMAIS PRELIMINARES 

20. Considerando que se confundem com o mérito da presente demanda, 

juntamente com o mesmo serão analisadas. DO MÉRITO 21. Pois bem. Uma 

vez que não há outras preliminares ou questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do Código de 

Processo Civil. 22. Sem delongas, o Decreto Estadual n. 3.008/2010, no 

seu artigo 9º, incisos I e II, III e IV estabelece o limite para descontos de 

empréstimos consignados, a saber: “Art. 9º As consignações facultativas 

em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 

72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais de 

remuneração líquida do servidor: I - as realizadas pelas instituições 

financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas cooperativas, pelas 

entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, 

pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas seguradoras do ramo 

de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito poderão 

atingir o limite de 30% (trinta por cento); II – as realizadas pelas entidades 

de classes de servidores e que digam respeito única e exclusivamente a 

mensalidades instituídas para o seu custeio poderão atingir o limite de 10% 

(dez por cento), não concorrendo com o limite definido no inciso anterior; III 

– as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito 

poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), 

sendo que a margem consignável para cada entidade administradora de 

cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por 

cento), concorrendo com o limite definido no inciso II; IV - as realizadas 

pelo MT-Saúde e que digam respeito ao plano de cooparticipação poderão 

realizar consignações até o limite de 40% (quarenta por cento), 

concorrendo com os limites definidos nos incisos I, II e III; (...)” 23. No 

presente caso, de acordo com os pedidos dispostos na exordial, a autora 

se debate quanto aos limites de descontos efetivados pelas instituições 

financeiras e outros descontos efetivados diretamente em sua conta. 24. 

Ao observar as alegações e documentos trazidos pela parte autora, 

verifica-se que o salário bruto na época do ajuizamento da demanda era 

de R$ 1.585,47 (mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete 

centavos), e, com os descontos relativos a mensalidade SINTEP, 

observa-se a quantia de R$ 1.561,69 (mil, quinhentos e sessenta e um 

reais e sessenta e nove centavos), de modo que essa quantia será 

utilizada como parâmetro para fixação da margem consignável de 30%, 

que alcança o montante de R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito 

reais e cinquenta centavos). 25. No próprio demonstrativo ID. 17041818 já 

foram elencadas as parcelas de empréstimo consignado, a saber: Banco 

BMG (Banco Itaú Consignado) R$ 40,19; R$ 20,85; R$ 53,00; R$ 72,00; 

Banco do Brasil R$ 40,89 e R$ 81,61; 26. Veja-se que os descontos 

consignados alcançam a quantia de R$ 308,54, de modo que não 

ultrapassa o limite de 30% previsto para empréstimos consignados. 27. 

Quanto aos demais descontos consignados no pagamento que não foram 

elencados acima, veja-se que eles se tratam de débitos referentes a 

cartão de crédito e realizadas pelo MT-Saúde, de modo que, quanto a eles, 

aplica-se o disposto no inciso III e IV do artigo 9º do Decreto n. 3.008/2010, 

ou seja, deve ser respeitado o limite de 15% ao cartão de crédito e 40% 

ao MT-Saúde, sendo que a margem consignável para cada administradora 

de cartão de crédito não poderá ultrapassar 10% do subsídio e o limite de 

40% do MT-Saúde concorre com os limites dos incisos I, II, e III do Decreto 

Estadual em referência. 28. No caso, 15% do subsídio da parte autora 

representa a quantia de R$ 234,25. Já a somatória das quantias 

consignadas a título de cartão de crédito é de R$ 74,73. 29. Já os 40% do 

MT-Saúde representa a quantia de R$ 624,67, sendo que a somatória das 

quantias consignadas a título do referido plano é de R$ 476,03. 30. Nesse 

ponto, veja-se que também não foi ultrapassada as porcentagens legais. 

31. Por outro lado, no que toca a eventuais débitos descontados 

diretamente da conta corrente, eles não sofrem a limitação imposta no 

Decreto n. 3.008/2010, haja vista que as suas disposições referem-se, 

tão-somente, à proteção e resguardo da margem consignável diretamente 

da folha de pagamento, a exemplo da tese já firmada pelo 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 
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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. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)” 

32. No mesmo sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO -– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – - LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS DO APELANTE 

RESPEITADO – DÉBITOS INERENTES AOS CARTÕES DE CRÉDITO 

INCLUÍDOS NA MARGEM DE 15% - LIVRE CONTRATAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A limitação de 30% dos 

rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos 

consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem 

outras modalidade que sejam debitadas diretamente em conta-corrente. O 

limite da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado aos débitos 

consignados em folha de pagamento e não propriamente aos empréstimos 

com desconto em conta corrente. “Demonstrado que os descontos não 

extrapolam a margem consignável não há como acolher a pretensão 

recursal ao reconhecimento de superendividamento. (Ap 97572/2017, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017)” 

(TJMT - Ap 122705/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, 

Publicado no DJE 20/12/2017)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – SUPERENDIVIDAMENTO - 

LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTES - EMPRÉSTIMO DEBITADO EM 

CONTA CORRENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ACIMA DE 30% DO 

SALÁRIO DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO VINCULADO À FOLHA DE PAGAMENTO – PRECEDENTES DO 

TJMT - AUSÊNCIA DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS – 

VERBETE SUMULAR 381 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO -. 1.Recurso de Apelação Cível interposto em face da 

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos 

formulados na inicial da Ação Revisional de Contrato por 

Superendividamento c/c Tutela Antecipada ou Específica de Urgência, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. 2. In casu, não se trata de empréstimo 

consignado ou qualquer outro tipo de contrato vinculado à folha de 

pagamento, em que há limitação de descontos no percentual de 30% 

sobre a renda mensal, na esteira do que dispõe o Decreto 6.386/2008, que 

regulamenta o artigo 45 da Lei 8.112/1990, e Decreto Estadual 1.306/2008. 

3.Assim, a extensão para o caso sub examine do limite de 30% aplicável 

aos débitos consignados em folha de pagamento não merece acolhida, 

uma vez que a limitação atinge somente o montante descontado direto do 

salário do servidor público. Precedentes do TJMT. 4.Contrato que originou 

a ação revisional não acompanhou a inicial, tampouco foi juntado 

posteriormente, impossibilitando ao julgador conhecer, de ofício, a alegada 

abusividade das cláusulas. Verbete Sumular 381 do STJ. Sentença 

mantida. Recurso desprovido. (TJMT - Ap 109538/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)” 33. Nesse passo, como já 

acenado, eventuais descontos visualizados na conta corrente da autora 

não sofrem a limitação prevista na legislação de regência. 34. Sendo 

assim, uma vez que não fora ultrapassada a margem legal, não há falar 

em qualquer abusividade praticada pelas instituições financeiras 

demandadas, de modo que também não há qualquer limitação a ser 

realizada e readequação das parcelas, devendo os pleitos da parte autora 

serem julgados improcedentes. DISPOSITIVO 35. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. 36. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

fixados esses em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, 

do CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, 

do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. 37. 

Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se com as anotações e baixas de estilo. 38. Ciência à 

Defensoria Pública. 39. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019680-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMEA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1019680-04.2019.8.11.0002 AUTOR(A): NOEMEA GOMES DA SILVA REU: 

BANCO BMG S.A Vistos. 1. Trata-se de ação Revisional c/c Declaração 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com pedido 

de tutela de urgência com natureza antecipada, promovida por NOEMEA 

GOMES DA SILVA, em face de BANCO BMG S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Aduz a requerente, que buscou informações 

junto ao portal do INSS, onde constatou que a requerida efetua descontos 

a título de cartão de crédito, o qual assevera nunca ter contratado. 3. 

Afirma, que o contrato entabulado se tratava de empréstimo consignado, 

todavia, no momento da contratação a requerida condicionou o empréstimo 

à aquisição de cartão de crédito. 4. Assevera que já se passaram mais de 

04 (quatro) anos e os descontos ainda continuam sendo realizados na 

folha de pagamento da autora de forma sucessiva e ininterrupta. 5. Por 

esta razão, busca a prestação jurisdicional para que, em sede de tutela de 

urgência antecipada seja determinado a imediata suspensão dos 

descontos, sob pena de aplicação de multa e, no mérito, o cancelamento 

dos descontos abusivos, a revisão do contrato de empréstimo, a 

restituição dos valores cobrados indevidamente e a condenação do 

requerido ao pagamento de danos morais. 6. Em decisão de ID. 27617076, 

fora indeferida a antecipação de tutela, deferida a assistência judiciária 

gratuita e determinada a citação da parte requerida. 7. Devidamente citada, 

a parte requerida apresentou sua contestação, visualizada em ID. 

28031275. 8. A autora, por sua vez, apresentou sua impugnação, 

conforme ressai de ID. 28282111. 9. Intimados a produção de provas, 

somente a autora se manifestou ID. 28419914. 10. Vieram-me conclusos. 

É o necessário relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO 11. 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. Da Decadência 12. Analisando os autos verifico não 

ser cabível aplicar, na espécie, o prazo decadencial do inc. I, do art. 26, do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o pedido se funda na 

revisão, declaração de inexistência de débito e na indenização por dano 

moral, não havendo o que se falar em vício aparente ou de fácil 

constatação no fornecimento de produto durável. 13. Deste modo, não 

configurada a decadência, rejeito a preliminar arguida e passo ao mérito 

da causa. DO MÉRITO 14. Depreende-se da petição inicial que a 

requerente se insurge contra os descontos efetuados em benefício, ao 

argumento de que não contratou a modalidade cartão de crédito 

consignado. 15. Pois bem, a questão de mérito é simples, basta saber se 

houve a efetiva contratação do cartão de crédito. 16, Com efeito, aportou 

aos autos em ID. 27299119, a Cédula de Crédito Bancário – Saque 

Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco 

BMG, ainda, em ID. 27299625, O TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO 

EM FOLHA DE PAGAMENTO, em que verifico que realmente a autora 

efetuou a contratação do cartão de crédito consignado, com desconto na 

sua folha de pagamento. No entanto, analisando os autos, observo que o 

valor descontado em seu benefício se refere aos descontos mínimos das 

faturas de seu cartão de crédito, como bem consignou o requerido em sua 

contestação. 17. Através das faturas, visualiza-se que os descontos 

foram proporcionais ao valor mínimo das referidas faturas. Tem-se, 
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outrossim, que a requerente deixou de pagar as faturas de seu cartão de 

crédito, o que ocasionou o desconto em seu benefício. 18. Nos 

documentos juntados pela requerente não constam os seus respectivos 

pagamentos, restando evidente a inadimplência da parte autora quanto 

aos débitos adquiridos através do cartão de crédito utilizado. Portanto, não 

há que se falar em ilegalidade e mesmo sob a ótica do Código de Defesa 

do Consumidor, nenhuma violação ocorreu, eis que o contrato firmado 

entre as partes prevê a autorização para o débito das prestações 

oriundas do cartão de crédito, no limite mínimo da fatura no benefício do 

requerente. Portanto, não houve cobrança indevida. 19. Ressalto, ainda, 

que em que pese a alegação da requerente de que não tenha solicitado o 

cartão de crédito da instituição financeira, a mesma efetuou o seu 

desbloqueio e utilizou o crédito disponível a ele, portanto, deve arcar com 

as dívidas então assumidas em decorrência do seu uso. 20. Posto isso, 

julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 21. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, estes no importe de 

10% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, consigno sua 

inexigibilidade, em face da gratuidade deferida. 22. Havendo o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se com às baixas e 

anotações de praxe. 23. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006210-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA DE LIMA MATOS (REU)

F DE MATOS & CIA LTDA - ME (REU)

FABIO DE MATOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-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 

1006210-37.2018.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: F DE 

MATOS & CIA LTDA - ME, FABIO DE MATOS, CELIA REGINA DE LIMA 

MATOS Vistos. . 1. Trata-se de Ação Monitória proposta por BANCO DO 

BRASIL S.A, em face de F. DE MATOS & CIA LTDA, FÁBIO DE MATOS e 

CÉLIA REGINA DE LIMA MATOS, todos devidamente qualificados nos 

autos. 2. O autor afirma que é credor dos requeridos da importância de R$ 

227.935,16 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais 

e dezesseis centavos), devidamente atualizada, referente a operação 

realizada por intermédio da Cédula de Crédito Bancário nº 349.806.825. 3. 

Em decisão proferida no id. 14531353, fora determinada a expedição de 

mandado de pagamento/citação dos requeridos. 4. Devidamente citados 

(id. 21721129), os requeridos F. DE MATOS & CIA LTDA e CÉLIA REGINA 

DE LIMA MATOS apresentaram Embargos à Ação Monitória (id. 22477783), 

alegando que o embargado fez incidir sobre o contrato, juros acima da 

média de mercado, cobrança de IOF acima do acordado e comissão de 

permanência acima do permitido em lei. Pede, ainda, o deferimento da 

justiça gratuita. 5. Já o embargante FÁBIO DE MATOS apresentou seus 

embargos através do pedido que fora juntado aos autos no id. 22856415, 

alegando que a taxa de juros foi cobrada de forma diversa da contratada, 

que é ilegal a cobrança de juros capitalizados e, por fim, pede a 

concessão da gratuidade processual em seu favor. 6. Os embargos foram 

impugnados (id. 23769902), com réplica às objeções apresentadas pelos 

embargantes. É o necessário relatório. DECIDO. 7. BANCO DO BRASIL S.A 

propôs a presente Ação Monitória, em face de F. DE MATOS & CIA LTDA, 

FÁBIO DE MATOS e CÉLIA REGINA DE LIMA MATOS, visando o 

recebimento da quantia informada nos autos, conforme narrado no 

relatório supra. 8. 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. DO MÉRITO 9. A Ação Monitória consiste 

no meio pelo qual o credor de quantia certa ou de coisa móvel 

determinada, cujo crédito esteja comprovado por prova escrita, requer a 

prestação jurisdicional, no sentido de constituí-lo em título executivo. DOS 

EMBARGOS 10. Passo a análise dos embargos apresentados pelas 

requeridas F. de Matos & Cia Ltda e Célia Regina de Lima Matos, nos 

termos que se seguem. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 11. 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. 12. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito 

acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 13. Com 

efeito, a mera conjuntura de ter sido estabelecido no contrato firmado 

entre as partes taxas de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, 

não importa, necessariamente, em enriquecimento sem causa da 

instituição financeira ou onerosidade excessiva ao devedor, porquanto 

somente podem ser vistos como abusivos se excederem de forma 

significativa à taxa média praticada no mercado por ocasião da 

contratação. 14. Pois bem, em consulta a tabela fornecida pelo Banco 

Central do Brasil (www.bcb.gov.br), constatei que a taxa média de juros 

de mercado para operações de crédito, pessoa jurídica, no mês de julho 

de 2016 (período relativo ao contrato em exame), foi de 22,18 %, ao ano. 

15. Nota-se nesse caso em específico que a taxa anual contratada 

(41,748 %) é bem mais elevada do que a taxa média de mercado à época 

da contratação (22,18%), o que representa uma grande discrepância não 

passível de aceitação, sendo superior uma vez e meia (50%) ao teto 

adotado pela jurisprudência dominante, a evidenciar a abusividade da taxa 

de juros contratada. 16. Nesse Sentido, segue o julgado no Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE 

CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E ABERTURA DE CRÉDITO FIXO 

COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO 

DEMONSTRADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TAXA EFETIVA 

ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO 

CONFIGURADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO CONTRATUAL – FALTA DE PROVA DA INCIDÊNCIA – 

REPETICAÇÃO DE INDÉBITO – NÃO-CABIMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se 

fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, 

posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. 

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal 

caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados. Não há 

como afastar a incidência da comissão de permanência, porque inexiste 

indício de sua incidência, em especial, ante a ausência de previsão 

contratual e da falta de demonstração da aplicação do encargo. A 

repetição do indébito demanda o reconhecimento da cobrança de 

encargos indevidos. (Ap 149604/2017, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, 

Publicado no DJE 09/02/2018) 17. Portanto, diante da irregularidade 

apontada na fixação dos juros remuneratórios no contrato em exame, hei 

por bem reduzi-los ao patamar de 22,18% ao ano, pois que corresponde a 

taxa média de mercado. DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS 18. O 

autor alega ser ilegal a cobrança de juros remuneratórios de forma 

capitalizada, pelas instituições financeiras, no contrato de financiamento. 

19. Pois bem. No que concerne à possibilidade da capitalização mensal 

dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, 

prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça 

quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp 

nº 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período 

inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir 

de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 

2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in verbis: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT 

SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - 

DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA 

DE ABERTURA DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA 

PRICE – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO,. 

Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de 

adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de 

modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do 

“pacta sunt servanda”. É de se assinalar posicionamento do c. STJ no 

sentido da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no 
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AREsp 972581/MG). O interesse recursal, que repousa no binômio 

necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do 

provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em 

litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal 

alçada para atingir o fim colimado. Dessa forma, resta prejudicado os 

pedidos de restituição de valores por cobrança da abertura de crédito e 

nem da emissão de carnê. Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por 

força da Emenda Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal 

dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, 

para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da 

mensal. Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data 

da publicação no DJE 15/07/2014) “(...) Tabela Price. Legalidade. O critério 

de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a 

comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a 

primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual 

corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 

707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010). (N.U 

1019993-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) 20. Assim, 

uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal 2,95% e 

a anual (41,748%), e esta última é superior ao duodécuplo da mensal (2,95 

x 12 = 35,40%), conforme se verifica do contrato acostado aos autos (id. 

14259192), entendo que restou prevista de forma expressa e clara a 

capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança. 21. 

Por isso, tal pleito improcede. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 22. 

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. 23. No caso dos autos, 

reza no item “inadimplemento (pg. 3-4) da Cédula de Crédito Bancário, que 

se ocorrer impontualidade no pagamento, o cliente pagará COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA com base na taxa de juros do mercado do dia do 

inadimplemento da cédula e JUROS DE MORA de 1% ao ano, além de 

MULTA CONTRATUAL de 2%. 24. Pois bem. Sobre a matéria posta em 

questão, segue a previsão na Súmula 472 do STJ: Súmula 472. A 

cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar 

a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – 

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa 

contratual. 25. Sobre o tema, segue o julgado: APELAÇÃO CÍVEL – 

ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL 

AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA 

– INOCORRÊNCIA – MÉRITO – AÇÃO DE COBRANÇA – DEDUÇÃO DE 

PEDIDOS DE REVISÃO JUDICIAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

ALEGADAMENTE ABUSIVAS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS 

PACTUADA – COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. [...] A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não 

pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 

moratórios e da multa contratual" (Súmula 472/STJ)” (STJ – 3ª Turma – 

EDcl no AgRg no REsp 615.078/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 27/11/2012, DJe 04/12/2012). 5. “É admitida a cobrança 

da comissão de permanência no período da inadimplência nos contratos 

bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de 

forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, 

remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos 

seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a 

vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual” (STJ – 3ª Turma – 

AgRg no AREsp 284.643/RS – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 19/03/2013, 

DJe 26/03/2013). (Ap 140208/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, 

Publicado no DJE 17/05/2018) 26. Ora, se houve a cobrança cumulada de 

tais encargos, conforme já explanado em linhas anteriores, deve a 

comissão de permanência permanecer, limitando-se à soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato, excluindo-se os juros 

de mora e a multa contratual. 27. Posto isso, acolho o pedido do 

embargante. DA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES 

FINANCEIRAS (IOF) 28. Insurge-se os embargantes contra a cobrança do 

Imposto sobre Operações Financeiras IOF, argumentando que a instituição 

financeira realizou descontos superiores ao contratado, já que o valor 

firmado entre as partes foi de R$- 2.849,52 em contrapartida com os 

valores descontados em sua conta-corrente, um no valor total de 

R$-2.962,71 e outro no valor de R$- 11.168,10, que somados apresentam 

um valor de R$- 14.130,81. 29. Pois bem. Sabe-se que imposto sobre 

operações financeiras – IOF é tributo federal com previsão constitucional, 

sendo, sua cobrança, plenamente válida. 30. Todavia, o que se vê dos 

autos é que houve cobrança muito além do que ficou pactuado entre as 

partes. A planilha de cálculo trazida pelo autor em sua inicial (id. 

14259197), comprova que foi debitado em sua conta-corrente o valor de 

R$-2.962,71 e e outro no valor R$- 11.168,10, ambos referentes ao IOF. 

31. Ora, se a taxa combinada entre as partes foi de R$- 2.849,52, o 

excedente deve ser restituído ao embargante de modo a não causar 

enriquecimento sem causa ao autor. 32. Desta forma, determino a 

devolução do valor cobrado em excesso, ou seja, de R$- 11.281,29, cuja 

restituição deverá se dar de forma simples. 33. Passo agora à análise dos 

embargos apresentados pelo embargante Fábio de Matos, conforme 

tópicos a seguir. DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS 34. Conforme 

se verifica do item 19 a 22 desta decisão, não houve irregularidades na 

cobrança da capitalização mensal de juros no contrato, razão pela qual, 

deixo de acolher o pedido. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DIVERGENTES 

DO CONTRATO 35. O embargante afirma que os juros remuneratórios 

foram cobrados de forma diversa do que ficou estabelecido no contrato. 

36. Observo, todavia, que o embargante apenas alega, sem trazer aos 

autos nenhuma prova consistente que pudesse substanciar seu pedido, 

prova esta, aliás, que lhe incumbe (CPC, art. 373). 37. Desta feita, deixo de 

acolher o pedido do embargante. DA JUSTIÇA GRATUITA 38. Ambos os 

embargante requereram a concessão da justiça gratuita em seu favor. 39. 

Todavia, vejo que nenhuma delas apresentou documentos hábeis que 

pudessem afirmar a sua condição de hipossuficiência financeira, não 

bastando, para o deferimento do pedido, a simples juntada de declaração 

que ateste tal condição. 40. Posto isso, deixo de acolher os pedidos. DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS 41. Depreende-se dos autos que as partes 

celebraram contrato de empréstimo consistente em Cédula de Crédito 

Bancário, conforme documentos anexados no id. 14259193. 42. O 

contrato anexado aos autos é prova escrita capaz de afirmar a 

veracidade da existência do crédito em favor do autor. 43. Nas palavras 

de Luiz Rodrigues Wambier, prova escrita da dívida é ‘qualquer documento 

ou grupo de documentos conjugados de que seja possível extrair razoável 

convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido’. 

44. A regra quanto ao ônus da prova encontra-se disposta no art. 373, I e 

II do CPC, sendo que incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo 

do seu direito e ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos e 

extintivos. 45. Com efeito, de acordo com o nosso sistema jurídico, a prova 

escrita da dívida, em poder do autor/embargado, faz presumir certeza e 

liquidez. Neste diapasão, os documentos apresentados são hábeis à 

cobrança, cabendo aos devedores ilidir a presunção da existência do 

débito ali declarado (art. 371 e art. 374, IV, CPC). 46. No caso presente, os 

embargantes foram capazes de demonstrar que algumas cláusulas do 

contrato contém irregularidades e, como tal, servirão para reduzir os 

valores pretendidos pelo autor. DO DISPOSITIVO 47. Posto isto, DEIXO DE 

ACOLHER os embargos monitórios apresentados por FÁBIO DE MATOS e 

acolho parcialmente os embargos monitórios opostos por F. DE MATOS & 

CIA LTDA e CÉLIA REGINA DE LIMA MATOS, para o fim de limitar os juros 

remuneratórios ao percentual de 22,18% ao ano; afastar a cobrança dos 

juros de mora e multa cumulada com comissão de permanência, devendo 

esta última permanecer e, ainda, reconhecer a cobrança em excesso do 

IOF no valor R$- 11.281,29, sendo que a restituição do IOF deverá se dar 

de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 

405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da 

data do desembolso. 48. Com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial do 

autor nesta ação monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, 

CONSTITUIR de pleno direito, o título executivo judicial cujo valor será 

auferido após a liquidação da sentença, com base no dispositivo acima, 

devendo ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC. 49. Considerando que, com exceção do 

embargante Fábio de Matos, ambas as partes foram vencedores e 

vencidos, CONDENO ambas ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios na proporção de 50% para cada um, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 86 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 501 de 510



do Código de Processo Civil. 50. Quanto ao embargante, FÁBIO DE 

MATOS, considerando que foi vencido em seus pedidos, CONDENO-O ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em favor do autor, que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 51. Após, decorrido 

o prazo recursal, transitado em julgado, prossiga-se o feito na forma de 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 513 e seguintes do CPC. 52. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES AMERICAS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIQUE CESAR FONSECA OAB - MT26270/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: 

1010204-73.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: TRES AMERICAS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME 

Vistos. 1. BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão contra 

TRÊS AMÉRICAS COMÉRCIO DE SORVETES LTDA 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 intempestiva. 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. Com efeito, no que tange ao cerne 

da demanda, verifica-se que não há pretensão resistida, posto que a parte 

requerida, embora citada, não apresentou contestação, e não há nos 

autos razões contrárias ao pleito, motivo pelo qual decreto-lhe a revelia. 8. 

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, 

incisos I e II, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e 

passo a julgar antecipadamente o mérito. DO MÉRITO. 9. 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. 10. 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. 11. 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. 12. Assim, na ação de busca e 

apreensão a matéria contestada é específica e por isso não cabe 

discussão, como quer a requerida em contestação. 13. 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. 14. 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 15. Ante o 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos da parte 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito e 

caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. 16. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 17. A parte requerente 

deverá aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito, tudo 

conforme o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 

de agosto de 2004. 18. Levante-se eventual depósito/restrição judicial. 19. 

OFICIE-SE ao DETRAN-MT, comunicando estar a parte Requerente 

autorizada a proceder à transferência a terceiro que indicar. 20. Após 

trânsito em julgado desta sentença, se nada requerido, ARQUIVEM-SE. 21. 

Publique-se. Intime-se. 22. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001756-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001756-48.2017.8.11.0002. EMBARGANTE: CANAL LIVRE COMERCIO E 

SERVICOS LTDA EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos. 1. Trata-se 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado por CANAL LIVRE COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Alegam os embargantes, em 

síntese, que o contrato bancário contém cláusulas abusivas; requerendo a 

aplicação das normas do direito do consumidor. 3. Os embargos foram 

instruídos com documentos. 4. Os embargos foram recebidos sem a 

atribuição de efeito suspensivo. 5. O embargado apresentou impugnação, 

sustentando, em suma, a regularidade da execução. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 6. O feito admite julgamento no estado em que se 

encontra, com o conhecimento direto do pedido, uma vez que a matéria 

posta em debate versa questão única e exclusivamente de direito, nos 

termos do disposto no artigo 920, inciso II, do Código de Processo Civil, 

existentes nos autos todos os elementos necessários ao deslinde da 

pendência. 7. A propósito, destaco a jurisprudência: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO 

BANCÁRIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EM FACE DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO 

EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PROVA PERICIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA 

PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO 

PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – 

PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA 

PRICE – LEGALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS 

MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento 

de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há 

elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, 

além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise 

dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a 

jurisprudência vigente. Não há que se falar em abusividade dos juros 

remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de 

mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. ”No julgamento do 

REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, 

restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da 

publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização 

dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de 

forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de 

juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a 

mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / 

MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015) A 
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capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada. A aplicação da tabela price, 

como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi 

desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde 

já, de um valor fixo para todas as Deve ser mantida a sentença no sentido 

de que o ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte 

autora, diante da sucumbência de seus pedidos. Entretanto, sendo a parte 

sucumbente beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação 

ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC. A exigência de 

prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou 

Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não 

precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos 

legais ou constitucionais apresentados. (N.U 1030790-48.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA 

POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)” 8. Em que pese os contratos 

bancários estejam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, a 

decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, 

vejamos aresto deste E. TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” 

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – VIABILIDADE DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AINDA QUE NÃO EXPRESSAMENTE 

PACTUADA – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL – 

REPETITIVO REsp 973827/RS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Com o advento do CDC, é perfeitamente 

viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais 

abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (N.U 1029452-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no 

DJE 12/03/2020)” 9. Nesse sentido, vejamos o entendimento do C. STJ em 

sede de recurso repetitivo (tema 52): “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. 

CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. 

DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS 

JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 

DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica 

a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada 

de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a 

de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos 

bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a 

cláusula que institui comissão de permanência para viger após o 

vencimento da dívida. [...] 5. A decretação de nulidade de cláusula 

contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu 

aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 

(REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

12/08/2009, DJe 16/11/2010)” 10. Na espécie, trata-se de execução de 

título extrajudicial lastreada em contrato de crédito bancário em que não há 

dúvidas acerca da certeza de sua pactuação entre as partes. 11. Ao 

analisar os autos, vislumbro que os embargos apresentados se mostram 

deveras genéricos, porquanto o embargante apenas sustenta a aplicação 

das normas consumeristas ao caso, sem demonstrar especificamente 

qualquer abusividade. 12. Nesse ponto, trago à baila a jurisprudência: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - CLÁUSULAS ABUSIVAS - ART. 373, 

I DO CPC/2015 - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO NÃO 

COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. Nos termos 

do art. 373, I do CPC/2015, compete à parte autora a comprovação dos 

fatos constitutivos do direito pretendido. Não cuidando a parte autora de 

trazer aos autos prova das abusividades contratuais suscitadas e nem 

tomado qualquer outra providência para viabilizar tal comprovação, a 

improcedência da pretensão manifestada em Juízo é medida que se impõe. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.026377-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, 

publicação da súmula em 03/12/2018)” 13. Ainda, é incontroverso o 

inadimplemento pelo devedor principal, ora embargante, sem justificativa 

para a mora, sobretudo ante as alegações genéricas em sede de 

embargos. 14. Entendo que o titulo executivo extrajudicial possui as 

características de título executivo dotado de certeza, liquidez e 

exigibilidade. Logo, observo que preenche todos os requisitos a embasar 

a pretensa execução, ou seja, a ação está lastreada em título executivo 

que representa uma obrigação de pagamento líquida, certa e exigível, nos 

termos do art. 783 do Código Civil. 15. Assim, diante da inexistência de 

qualquer ilegalidade no contrato firmado entre as partes, resta rejeitar os 

embargos manejados. 16. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os 

embargos à execução, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, DETERMINANDO o prosseguimento do processo de 

execução em seus demais termos. 17. Por consequência, CONDENO a 

parte embargante no pagamento das custas e despesas processuais, e 

em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 18. Publique-se. 

Intime-se. 19. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002095-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA FAVALESSA DE BASTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070-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: 

1002095-07.2017.8.11.0002. AUTOR(A): AMELIA FAVALESSA DE 

BASTOS REU: BANCO SAFRA S-A Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS proposta por AMELIA FAVALESSA DE BASTOS 

em face de BANCO SAFRA S/A, partes qualificadas nos autos. 2. Aduz, a 

parte requerente, que firmou um contrato de cedula de credito bancário 

para aquisição de veículo, no valor de R$ 49.595,40 (quarenta e nove mil, 

quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), para que fosse 

adquirido, com alienação fiduciária o seguinte bem móvel, veículo marca 

Ford, modelo KA SOMMA 1.0, Chassi 9BFZK53A6BB311075, Placa 

NCX-5385, RENAVAM 327247657, Cor BRANCA, ANO 2011/2011, a ser 

pago em 60 (sessenta) parcelas mensais consecutivas, de R$ 826,59 

(oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos). 3. Afirma 

que o financiamento fora realizado com alienação fiduciária e que, diante 

da sua inadimplência, o requerido ingressou com uma ação de busca e 

apreensão, sendo que o autor não teve condições de purgar a mora, 

razão pela qual o veículo fora apreendido e encaminhado para leilão. 4. 

Dessa foram, requer a prestação de contas, a fim de ser informado 

acerca do valor adquirido com a venda do bem móvel, do valor da mora 

com suas respectivas correções até a data da venda, bem como, do 

saldo, se houver, dando fim à relação jurídica existente entre as partes. 5. 

Com a exordial foram juntados documentos. 6. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, ausência de 

interesse de agir e, no mérito, requer a improcedência do pedido. 7. O 

autor, por sua vez, requereu julgamento antecipado. 8. Os autos 

vieram-me conclusos. E o relatório. Decido. 9. Trata-se de Ação de 

Prestação de Contas proposta por AMELIA FAVALESSA DE BASTOS em 

face de BANCO SAFRA S/A, partes qualificadas nos autos, conforme 

relatório acima. DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 10. Em 

sede de contestação, o requerido arguiu preliminar de falta de interesse 

de agir, sustentando ausência de previsão legal do pedido e de notificação 

extrajudicial. 11. Inicialmente, com relação a preliminar arguida pelo 

requerido de ausência de interesse processual, verifico ser questão que 

se confunde com o mérito e com este deve ser examinada. 12. Logo, 

rejeito a prejudicial arguida. DO MÉRITO. 13. Versa o feito sobre pedido de 

prestação de contas, alegando o autor que, o requerido não prestou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 503 de 510



contas acerca do valor adquirido pela venda do bem apreendido na ação 

de Busca e Apreensão, bem como do valor da mora com suas respectivas 

correções, até a data da venda, e do saldo, se houver. 14. O requerido, 

por sua vez, requereu prazo para comprovar a venda do veículo, 

sustentando que não há desídia por parte do banco em prestar as 

informações. Ademais, o requerido alega que o pedido poderia ter sido 

realizado na própria ação de busca e apreensão ou através de 

requerimento administrativo. 15. Pois bem. O procedimento da prestação 

de contas, hoje Ação de Exigir Contas, está previsto no art. 550 a 553 do 

CPC e divide-se em duas fases. A primeira refere-se à análise da 

obrigação de prestar contas, ou seja, decide-se acerca da obrigação ou 

não de exigir as contas e a segunda, verifica-se a existência de crédito ou 

débito. 16. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - RECONHECIMENTO DO 

DEVER DE EXIGIR CONTAS - DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO 

PROCESSO - RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

APELAÇÃO, DE OFÍCIO, NÃO CONHECIDA. Na primeira fase da ação de 

exigir contas, o legislador, ao utilizar a palavra decisão no § 5º do art. 550, 

o fez com o propósito específico de referir-se a uma decisão 

interlocutória, o que tem razão de ser, na medida em que não põe fim ao 

processo (art. 203, § 2º, do NCPC), quando julga procedente o pedido. Já 

na segunda fase, quando o processo é extinto, o legislador utiliza a 

nomenclatura sentença (art. 552, caput, do NCPC), pois se trata de 

pronunciamento onde o juiz põe fim ao processo (art. 203, § 1º, do 

CPC/2015). Logo, no caso, considerando que a decisão recorrida, que 

julgou procedente o pedido, condenando a demandada a prestar as 

contas, tem natureza de decisão interlocutória, pois não pôs fim ao 

processo (art. 203,§ 2º, do NCPC), o recurso cabível é o agravo de 

instrumento, razão pela qual a apelação, de ofício, não pode ser 

conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5º, 552 e 485,§3º, todos do NCPC. 

(Ap 51730/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017)” 17. No caso em apreço, cabe neste momento processual 

apreciar o pedido relacionado à primeira fase, reconhecendo ou não, a 

obrigação do requerido em prestar contas para o autor, de modo que, não 

cabe apreciar, por ora, a existência de crédito ou débito. 18. Verifico dos 

documentos colacionados ao processo judicial eletrônico que, assiste 

razão ao autor, em decorrência da obrigação legal disposta no artigo 2º do 

Decretro-Lei nº 911/69. 19. Nesse sentido: “APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE 

CONTAS. VENDA DE VEÍCULO APÓS BUSCA E APREENSÃO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRIMEIRA FASE. 

ANÁLISE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. EXISTÊNCIA DE 

CRÉDITO OU DÉBITO. ATINENTE À SEGUNDA FASE. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apesar 

de o recorrente afirmar que eventual obrigação de prestação de contas 

deveria ter sido postulada nos autos da ação de busca e apreensão do 

veículo ou ainda na ação revisional, nada obsta que, caso existente a 

obrigação de prestar as contas, sejam elas realizadas na presente ação, 

específica para tal fim. 2. Descabe falar-se em ausência de interesse de 

agir quando possível à autora postular prestação de contas atinentes aos 

recursos recebidos pela venda de veículo apreendido em ação de busca e 

apreensão, em decorrência da obrigação legal disposta no artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 911/69. 3. A ação de prestação de contas é dividida em 

duas fases, sendo que, num primeiro momento, decide-se acerca da 

obrigação ou não de exigir as contas para, em segunda fase, decidir-se 

acerca de eventual quantum do crédito ou débito. 4. Encontrando-se o 

feito na primeira fase, não cabe apreciar, em tal momento processual, a 

existência de crédito ou débito, conforme alegações do réu, visto que 

referente ao procedimento de segunda fase da prestação de contas. 5. 

Descabida condenação, de ofício, por litigância de má-fé, com base em 

oferecimento de defesa contra texto expresso de lei, quando inexistente 

comprovação de conduta maliciosa e desleal por parte do réu, tampouco 

ocorrência de dano processual a outra parte ou retardamento prolongado 

do feito, não podendo ser punido por simplesmente exercer seu direito de 

defesa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença 

parcialmente reformada. Preliminares rejeitadas. (TJ-DF - APC: 

20140110853139, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 

07/10/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

22/10/2015 . Pág.: 247)” 20. Com efeito, o veículo objeto da medida liminar 

da ação de Busca e Apreensão (nº 993-93.2015.8.22.0013) fora 

apreendido, consolidando nas mãos do requerente, o domínio e a posse 

plena e exclusiva sobre o bem, o que o legitima em seu interesse de exigir 

as contas ao requerido. 21. Dessa forma, não há que se falar em 

desobrigação do requerido no seu múnus de prestar contas. 22. Diante do 

exposto, ACOLHO o pedido de prestação de contas, para condenar o 

requerido à prestação de contas ao autor, de acordo com o disposto no 

art. 551 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser 

lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 5º, 

do CPC/2015. 23. Prestadas as contas, concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias para ao autor manifestar-se (§ 2º, do art. 550 do CPC), devendo 

observar o disposto no § 3º, do art. 550 do CPC. 24. Publique-se. 

Intime-se. 25. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003126-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME (REU)

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO (REU)

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-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: 

1003126-62.2017.8.11.0002. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME, OSVALDO APARECIDO DE 

OLIVEIRA CELESTINO, ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO Vistos. 1. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de SUPERMERCADO TREVÃO LTDA ME, OSVALDO APARECIDO DE 

OLIVEIRA CELESTINO e ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO, todos 

qualificados nos autos. 2. Em sua inicial alega, em síntese, ser credora da 

parte requerida na importância atualizada R$ 235.108,98 (duzentos e trinta 

e cinco mil cento e oito reais e noventa e oito centavos), representada 

pelo contrato de abertura de crédito fixo sob o n.º 40/00843-6, com 

emissão na data de 04/07/2012. 3. Este juízo recebeu a inicial e determinou 

a citação da parte requerida, sendo devidamente citada. 4. A parte 

requerida apresentou embargos à ação monitória, requerendo a 

improcedência da ação. 5. A parte autora impugnou a peça defensiva. É o 

sucinto relato do necessário. 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. Com 

efeito, as asserções da parte autora encontram respaldo nos documentos 

acostados à petição inicial, donde se extrai que o requerido contratou 

financiamento na importância de R$ 235.108,98 (duzentos e trinta e cinco 

mil cento e oito reais e noventa e oito centavos), representada pelo 

contrato de abertura de crédito fixo sob o n.º 40/00843-6, com emissão na 

data de 04/07/2012. 9. Contudo, não houve a quitação da obrigação por 

parte dos requeridos. 10. A parte requerida alega, em sua defesa, 

supostas ilegalidades contratuais, as quais, inclusive, foram discutidas na 

ação revisional indicada como hipótese de litispendência. 11. 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 
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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)” 12. 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)” 13. 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. 14. 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. 15. 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)” 16. Ainda, é incontroverso o inadimplemento pelo 

devedor principal, ora requerido, sem justificativa para a mora, sobretudo 

ante as alegações genéricas. 17. Por sua vez, as alegações de ilegalidade 

na capitalização de juros e a existência de onerosidade excessiva 

decorrente das cláusulas tidas por abusivas não se sustentam, pois 

ausente impeditivo legal para sua livre pactuação entre os contratantes. 

18. No que concerne à possibilidade da capitalização mensal dos juros, 

entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o 

entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do 

julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 

973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior 

a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de 

março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, 

desde que expressamente pactuada, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” 

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE 

CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE ABERTURA 

DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL 

- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO,. Com o advento do CDC, 

é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar 

eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. É 

de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da 

cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG). O 

interesse recursal, que repousa no binômio necessidade e utilidade. A 

necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional 

pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a 

utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim 

colimado. Dessa forma, resta prejudicado os pedidos de restituição de 

valores por cobrança da abertura de crédito e nem da emissão de carnê. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da 

publicação no DJE 15/07/2014) “(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de 

prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a 

comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a 

primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual 

corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 

707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010). (N.U 

1019993-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).” 19. Cabe 

acrescentar, ainda, que a modalidade de juros contratada (pré-fixados) 

permite ao consumidor saber, desde o início da contratação, o valor exato 

de cada parcela, o que corrobora com o principio da boa-fé objetiva, em 

especial, no que tange à lealdade contratual, bem como no fornecimento 

das informações necessárias ao autor para celebração do contrato. 20. 

Nem há que se falar em anatocismo ilegal no emprego de índice de 

correção monetária e juros de mora sobre parcelas em atraso, que são 

considerados como consectários da mora. Afinal, não se justifica a 

objeção da aplicação dos efeitos da mora por força da cobrança de 

correção monetária e juros remuneratórios sobre o valor oferecido ao 

tomador do crédito. 21. Assim, diante da inexistência de qualquer 

ilegalidade no contrato firmado entre as partes, resta rejeitar o pedido de 

revisão contratual. 22. No caso em tela, o documento carreado aos autos 

(id 6739922) preenche os requisitos exigidos pelo artigo 700 do CPC, 

tendo a parte autora, demonstrado a causa de sua emissão, cabendo ao 

requerido o ônus de provar a inexistência do débito e a sua origem, o que 

não ocorreu, pois nenhuma prova trouxe aos autos que desconstituísse o 

direito da parte requerente, ônus que lhe competia a teor do artigo 373, II, 

do Código de Processo Civil. 23. De acordo com o disposto no artigo 700 

do CPC/2015 para o manuseio da ação monitória é indispensável que o 

autor tenha constituída em seu favor prova escrita sem eficácia de título 

executivo, da qual extraia a pretensão ao recebimento de pagamento de 

quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem 

móvel ou imóvel, e ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não 

fazer: “Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que 

afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter 

direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; 

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - 

o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.” 24. Nas palavras 

de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a 

característica principal do procedimento monitório é a oportunidade 

concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu 

crédito, abreviar o iter processual para obtenção de um título executivo. 

Assim, aquele que possui uma prova documental de um crédito, 

desprovida de eficácia executiva, pode ingressar com a demanda 

monitória...”. (Novo Código de Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. 

JusPodium, 2016). 25. Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero: “Quando se exige a prova escrita, como requisito para a 

propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o 

seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao 

contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de 

probabilidade acerca do direito alegado em juízo. Em suma: o cabimento da 

ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito – isto é, 

de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé 

em relação à sua autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua 

título executivo.” (Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 

4ª Edição Revista, Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012 – Pg.950). 26. Sem dúvidas, para a propositura da ação 

monitória é imprescindível a possibilidade de se inferir da prova 
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documental apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo 

pagamento é pleiteado. 27. No caso dos autos os documentos acostados 

corroboram para procedência da ação, visto que a parte autora 

apresentou prova hábil a instruir o mandado injuntivo, acostando aos 

autos “contrato de abertura de crédito fixo sob o n.º 40/00843-6” 

devidamente assinado pela parte requerida (Id 6739922), o que não foi 

impugnado e ainda, demonstrativo atualizado da dívida, os quais levam a 

procedência da demanda. DISPOSITIVO 28. Diante do exposto, com fulcro 

no art. 701, §2º, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a 

presente ação monitória e CONSTITUO de pleno direito o título executivo 

judicial, CONDENANDO a parte requerida ao pagamento da importância de 

R$ 235.108,98 (duzentos e trinta e cinco mil cento e oito reais e noventa e 

oito centavos), devendo o valor exequendo ser atualizado monetariamente 

e acrescido de juros de mora conforme entabulado no contrato de Id 

6739922. 29. CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre valor da causa. 30. DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC. 31. 

Certificado o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente o demonstrativo atualizado da 

condenação e promova o cumprimento de sentença. 32. Decorrido “in 

albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE o feito com as baixas 

e anotações ínsitas na CNGC. 33. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 34. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007715-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ED FERNANDO BARROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502-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: 

1007715-63.2018.8.11.0002. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: ED 

FERNANDO BARROS Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada 

por BANCO DO BRASIL S/A em face de ED FERNANDO BARROS, todos 

qualificados nos autos. 2. Em sua inicial alega, em síntese, ser credora da 

parte requerida na importância atualizada de R$ 111.146,67 (cento e onze 

mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), 

representada pelo contrato de CDC empréstimo BB renovação 

consignação n. 868.590.349, com emissão na data de 11/05/2016. 3. Este 

juízo recebeu a inicial e determinou a citação da parte requerida, sendo 

devidamente citada. 4. A parte requerida apresentou embargos à ação 

monitória, requerendo a improcedência da ação. 5. A parte autora 

impugnou a peça defensiva. É o sucinto relato do necessário. 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. DAS PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E 

SUSPENSÃO DO MANDADO DE PAGAMENTO. 8. Em sede de embargos, o 

requerido arguiu preliminar de carência de ação, sustentando iliquidez, 

incerteza e inexigibilidade do título, bem como pedido de suspensão do 

mandado de pagamento. 9. Inicialmente, com relação as preliminares 

arguidas pelo requerido, verifico ser questão que se confunde com o 

mérito e com este deve ser examinada. DO MÉRITO. 10. Com efeito, as 

asserções da parte autora encontram respaldo nos documentos 

acostados à petição inicial, donde se extrai que o requerido contratou 

financiamento na importância de R$ 111.146,67 (cento e onze mil cento e 

quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), representada pelo 

contrato de CDC empréstimo BB renovação consignação n. 868.590.349, 

com emissão na data de 11/05/2016. 11. Contudo, não houve a quitação 

da obrigação por parte do requerido. 12. A parte requerida alega, em sua 

defesa, supostas ilegalidades contratuais, sem, contudo, apresentar 

memória de cálculo da quantia que entende devida. 13. 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)” 14. 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)” 15. 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. 16. 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. Por sua vez, as alegações de ilegalidade 

na capitalização de juros e a existência de onerosidade excessiva 

decorrente das cláusulas tidas por abusivas não se sustentam, pois 

ausente impeditivo legal para sua livre pactuação entre os contratantes. 

19. No que concerne à possibilidade da capitalização mensal dos juros, 

entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o 

entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do 

julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 
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973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior 

a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de 

março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, 

desde que expressamente pactuada, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” 

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE 

CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE ABERTURA 

DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL 

- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO,. Com o advento do CDC, 

é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar 

eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. É 

de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da 

cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG). O 

interesse recursal, que repousa no binômio necessidade e utilidade. A 

necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional 

pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a 

utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim 

colimado. Dessa forma, resta prejudicado os pedidos de restituição de 

valores por cobrança da abertura de crédito e nem da emissão de carnê. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da 

publicação no DJE 15/07/2014) “(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de 

prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a 

comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a 

primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual 

corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 

707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010). (N.U 

1019993-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).” 20. Cabe 

acrescentar, ainda, que a modalidade de juros contratada (pré-fixados) 

permite ao consumidor saber, desde o início da contratação, o valor exato 

de cada parcela, o que corrobora com o principio da boa-fé objetiva, em 

especial, no que tange à lealdade contratual, bem como no fornecimento 

das informações necessárias ao autor para celebração do contrato. 21. 

Nem há que se falar em anatocismo ilegal no emprego de índice de 

correção monetária e juros de mora sobre parcelas em atraso, que são 

considerados como consectários da mora. Afinal, não se justifica a 

objeção da aplicação dos efeitos da mora por força da cobrança de 

correção monetária e juros remuneratórios sobre o valor oferecido ao 

tomador do crédito. 22. Assim, diante da inexistência de qualquer 

ilegalidade no contrato firmado entre as partes, resta rejeitar o pedido de 

revisão contratual. 23. No caso em tela, os documentos carreados aos 

autos (id 14984113 e 14984101) preenchem os requisitos exigidos pelo 

artigo 700 do CPC, tendo a parte autora, demonstrado a causa de sua 

emissão, cabendo ao requerido o ônus de provar a inexistência do débito 

e a sua origem, o que não ocorreu, pois nenhuma prova trouxe aos autos 

que desconstituísse o direito da parte requerente, ônus que lhe competia a 

teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 24. De acordo com o 

disposto no artigo 700 do CPC/2015 para o manuseio da ação monitória é 

indispensável que o autor tenha constituída em seu favor prova escrita 

sem eficácia de título executivo, da qual extraia a pretensão ao 

recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa 

fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, e ainda, o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer: “Art. 700. A ação monitória pode 

ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o 

pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer.” 25. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a característica principal do 

procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido 

de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter 

processual para obtenção de um título executivo. Assim, aquele que 

possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia 

executiva, pode ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de 

Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. JusPodium, 2016). 26. Na lição de 

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando se exige a prova 

escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se 

pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como 

se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita 

fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito 

alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de 

prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem 

necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua 

autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo.” 

(Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 4ª Edição Revista, 

Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – 

Pg.950). 27. Sem dúvidas, para a propositura da ação monitória é 

imprescindível a possibilidade de se inferir da prova documental 

apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo pagamento é 

pleiteado. 28. No caso dos autos os documentos acostados corroboram 

para procedência da ação, visto que a parte autora apresentou prova 

hábil a instruir o mandado injuntivo, acostando aos autos “contrato de CDC 

empréstimo BB renovação consignação n. 868.590.349” devidamente 

assinado pela parte requerida, o que não foi impugnado e ainda, 

demonstrativo atualizado da dívida, os quais levam a procedência da 

demanda. DISPOSITIVO 29. Diante do exposto, com fulcro no art. 701, §2º, 

do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a presente ação 

monitória e CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial, 

CONDENANDO a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 

111.146,67 (cento e onze mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e 

sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação. 30. CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre valor da causa. 31. DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC. 32. 

Certificado o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente o demonstrativo atualizado da 

condenação e promova o cumprimento de sentença. 33. Decorrido “in 

albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE o feito com as baixas 

e anotações ínsitas na CNGC. 34. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 35. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001984-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO AGABO OLIVEIRA MAIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANILTON SOARES MAIA OAB - MT25085/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: 

1001984-23.2017.8.11.0002. AUTOR(A): CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REU: DANILO AGABO OLIVEIRA 

MAIA Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por CAIXA 

CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS em face de 

DANILO AGABO OLIVEIRA MAIA, todos qualificados nos autos. 2. Em sua 

inicial alega, em síntese, ser credora da parte requerida na importância 

atualizada de R$ 8.000,87 (oito mil reais e oitenta e sete centavos), 

representada pelo contrato de participação no grupo de consórcio nº. 

5075, através da cota nº. 33, referente à motocicleta, marca Honda, 

modelo XRE 300, ano 2014/2014, cor Preta, chassi 9C2ND1110ER023717, 

placa MT QBN2445, renavam 01165061276, oferecendo como garantia do 

saldo devedor (alienação fiduciária em garantia), com emissão em 

02/07/2014. 3. Este juízo recebeu a inicial e determinou a citação da parte 

requerida, sendo devidamente citada. 4. A parte requerida apresentou 

embargos à ação monitória, requerendo a improcedência da ação. 5. A 
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parte autora impugnou a peça defensiva. É o sucinto relato do necessário. 

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 PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. 

8. No bojo da peça defensiva, requer o demandado o chamamento ao 

processo de terceiro. 9. Contudo, ao analisar o contrato, vislumbro que a 

obrigação assumida pelo devedor no contrato é ônus exclusivamente seu, 

que não pode ser estendido a terceiro estranho à relação jurídica, 

mormente ausente solidariedade (art. 130, III, CPC). Assim, rejeito o 

referido pedido. DO MÉRITO. 10. Com efeito, as asserções da parte autora 

encontram respaldo nos documentos acostados à petição inicial, donde se 

extrai que o requerido contratou financiamento na importância de R$ 

8.000,87 (oito mil reais e oitenta e sete centavos), representada pelo 

contrato de participação no grupo de consórcio nº. 5075, através da cota 

nº. 33, referente à motocicleta, marca Honda, modelo XRE 300, ano 

2014/2014, cor Preta, chassi 9C2ND1110ER023717, placa MT QBN2445, 

renavam 01165061276, com emissão em 02/07/2014. 11. Contudo, não 

houve a quitação da obrigação por parte do requerido. 12. A parte 

requerida alega, em sua defesa, supostas ilegalidades contratuais, sem, 

contudo, apresentar memória de cálculo da quantia que entende devida. 

13. 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)” 14. 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)” 15. 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. 16. 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. Por sua vez, as alegações de ilegalidade 

na capitalização de juros e a existência de onerosidade excessiva 

decorrente das cláusulas tidas por abusivas não se sustentam, pois 

ausente impeditivo legal para sua livre pactuação entre os contratantes. 

19. No que concerne à possibilidade da capitalização mensal dos juros, 

entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o 

entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do 

julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 

973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior 

a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de 

março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, 

desde que expressamente pactuada, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” 

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE 

CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE ABERTURA 

DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL 

- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO,. Com o advento do CDC, 

é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar 

eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. É 

de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da 

cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG). O 

interesse recursal, que repousa no binômio necessidade e utilidade. A 

necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional 

pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a 

utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim 

colimado. Dessa forma, resta prejudicado os pedidos de restituição de 

valores por cobrança da abertura de crédito e nem da emissão de carnê. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da 

publicação no DJE 15/07/2014) “(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de 

prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a 

comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a 

primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual 

corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 

707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010). (N.U 

1019993-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).” 20. Cabe 

acrescentar, ainda, que a modalidade de juros contratada (pré-fixados) 

permite ao consumidor saber, desde o início da contratação, o valor exato 

de cada parcela, o que corrobora com o principio da boa-fé objetiva, em 

especial, no que tange à lealdade contratual, bem como no fornecimento 

das informações necessárias ao autor para celebração do contrato. 21. 

Nem há que se falar em anatocismo ilegal no emprego de índice de 

correção monetária e juros de mora sobre parcelas em atraso, que são 

considerados como consectários da mora. Afinal, não se justifica a 

objeção da aplicação dos efeitos da mora por força da cobrança de 

correção monetária e juros remuneratórios sobre o valor oferecido ao 

tomador do crédito. 22. Assim, diante da inexistência de qualquer 

ilegalidade no contrato firmado entre as partes, resta rejeitar o pedido de 
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revisão contratual. 23. No caso em tela, os documentos carreados aos 

autos (id 5596821 e 5596824) preenchem os requisitos exigidos pelo 

artigo 700 do CPC, tendo a parte autora, demonstrado a causa de sua 

emissão, cabendo ao requerido o ônus de provar a inexistência do débito 

e a sua origem, o que não ocorreu, pois nenhuma prova trouxe aos autos 

que desconstituísse o direito da parte requerente, ônus que lhe competia a 

teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 24. De acordo com o 

disposto no artigo 700 do CPC/2015 para o manuseio da ação monitória é 

indispensável que o autor tenha constituída em seu favor prova escrita 

sem eficácia de título executivo, da qual extraia a pretensão ao 

recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa 

fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, e ainda, o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer: “Art. 700. A ação monitória pode 

ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o 

pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer.” 25. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a característica principal do 

procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido 

de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter 

processual para obtenção de um título executivo. Assim, aquele que 

possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia 

executiva, pode ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de 

Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. JusPodium, 2016). 26. Na lição de 

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando se exige a prova 

escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se 

pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como 

se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita 

fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito 

alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de 

prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem 

necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua 

autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo.” 

(Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 4ª Edição Revista, 

Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – 

Pg.950). 27. Sem dúvidas, para a propositura da ação monitória é 

imprescindível a possibilidade de se inferir da prova documental 

apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo pagamento é 

pleiteado. 28. No caso dos autos os documentos acostados corroboram 

para procedência da ação, visto que a parte autora apresentou prova 

hábil a instruir o mandado injuntivo, acostando aos autos “contrato de 

participação no grupo de consórcio nº. 5075, através da cota nº. 33” 

devidamente assinado pela parte requerida, o que não foi impugnado e 

ainda, demonstrativo atualizado da dívida, os quais levam a procedência 

da demanda. DISPOSITIVO 29. Diante do exposto, com fulcro no art. 701, 

§2º, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a presente ação 

monitória e CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial, 

CONDENANDO a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 

8.000,87 (oito mil reais e oitenta e sete centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 30. CONDENO ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre valor da 

causa. 31. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC. 32. Certificado o trânsito em 

julgado, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o demonstrativo atualizado da condenação e promova o 

cumprimento de sentença. 33. Decorrido “in albis” o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações ínsitas 

na CNGC. 34. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 35. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 509 de 510



Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral

Dúvidas e Sugestões:
Gestão do Diário da Justiça

Coordenadoria Judiciária 

(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 510 de 510


		2020-04-27T08:39:59-0400
	REBECCA ROQUE DUARTE:32529




