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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000504-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOMASS TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

WCARISTON RESENDE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000504-41.2016 Ação: Busca e Apreensão Autora: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados. Réus: Rodomass Transportes 

Eireli Me e Outro. Vistos, etc... COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI 

SUL MT, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente ação de “Busca e Apreensão” em desfavor de RODOMASS 

TRANSPORTES EIRELI ME E WCARISTON RESENDE DE SOUZA, 

devidamente qualificados, e após seu processamento, a parte autora 

acostou a manifestação de (fls.128/132), vindo-me conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos propostos 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI SUL MT, em desfavor de 

RODOMASS TRANSPORTES EIRELI ME, WCARISTON RESENDE DE SOUZA 

E DO TERCEIRO INTERESSADO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Dispenso o pagamento das 

custas processuais remanescentes, em consonância com o disposto no 

artigo 90, §3º do Código de Processo Civil. Façam as baixas devidas. 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 de fevereiro de 2017. Dr. Luiz 

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000225-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALM COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ADRIANO LUIZ LUCIANO (EXECUTADO)

LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA DOS ANJOS VIEIRA OAB - MT25294/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada dos executados, para no prazo de (10) dez dias, 

manifeste sobre o petitório de Id. 16855549.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000740-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL NUNES DE SOUZA E MELLO (EXECUTADO)

 

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

diligência do bairro Santa Cruz na Central de Pagamento de Diligências – 

CPD, no prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001905-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO HONORIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora para, em cinco dias, manifestar-se 

sobre a correspondência devolvida (ID 7278894), requerendo o que de 

direito.

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 Exequente acerca da expedição do Alvará Eletrônico n° 

606320-9 / 2020

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001638-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BALBINO FIGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO(A))

LUCELIA FRANCISCA DOS SANTOS OAB - MT27005/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM MARIA SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se a parte Exequente da expedição do Alvará Eletrônico n° 

606358-6 / 2020

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005772-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (EXEQUENTE)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR STANZIOLA OAB - PR51065 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 
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1005772-76.2016.8.11.0003 Ação: ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C 

PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO Requerente: 

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA. Requeridos: FERTILIZANTES HERINGER 

S.A. E BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. Vistos, etc... 

FERTILIZANTES HERINGER S.A. E BOM JESUS TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA, com qualificação nos autos, via seus bastante 

procuradores, na presente ação que lhes movera PEDROMAR 

TRANSPORTES LTDA, devidamente qualificada, postularam no 

(id.27370541, id.27472866, id.27472653), pugnando pela conversão do 

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

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

supra mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004309-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004309-60.2020.8.11.0003 Ação: [Telefonia, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes] Requerente: LUIZ EDUARDO BARBOSA 

ENDRES. Requerida: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI). Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (id.30994798), hei por bem em 

redesignar o dia 28 de setembro de 2020 às 08:00 horas para Audiência 

de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015831-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SOLANGE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1015831-21.2019.8.11.0003 Ação: [Serviços Hospitalares] Requerente: 

FÁTIMA SOLANGE DE ALMEIDA. Requerida: UNIMED RONDONÓPOLIS 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Vistos, etc... Considerando 

os termos da certidão de (id.30889519), hei por bem em redesignar o dia 

28 de setembro de 2020 às 09:30 horas para Audiência de Conciliação, a 

ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008689-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INEIDE DAS NEVES VAQUERO COBIANCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008689-63.2019.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Intimação / 

Notificação] Requerente: INEIDE DAS NEVES VAQUERO COBIANCHI. 

Requerido: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (id.30986959), hei por bem em 

redesignar o dia 21 de setembro de 2020 às 09:00 horas para Audiência 

de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001265-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001265-33.2020.8.11.0003 Ação: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes] Requerente: DIVINO MIRANDA. Requerida: OMNI 

FINANCEIRA S/A. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(id.30889702), hei por bem em redesignar o dia 23 de setembro de 2020 

às 08:00 horas para Audiência de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014150-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1014150-16.2019.8.11.0003 Ação: [Perdas e Danos, Cobrança indevida 

de ligações] Requerente: MARIA FERNANDES DOS SANTOS. Requerido: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Vistos, etc... Considerando os termos da 

certidão de (id.30889705), hei por bem em redesignar o dia 28 de 

setembro de 2020 às 08:30 horas para Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009813-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. D. S. (AUTOR(A))

EVERTON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1 0 0 9 8 1 3 - 8 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3  A ç ã o :  O b r i g a ç ã o  d e  F a z e r 

Requerente/menos: P. C. D. S. Representante: EVERTON FERREIRA DA 

SILVA. Requeridos: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA E CENTRAL NACIONAL UNIMED - 

COOPERATIVA CENTRAL. Vistos, etc... Considerando os termos da 

certidão de (id.30889232), hei por bem em redesignar o dia 28 de 

setembro de 2020 às 10:00 horas para Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001494-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FRANCISCO DE SALES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001494-90.2020.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral] Requerente: LOURIVAL FRANCISCO DE 

SALES. Requerido: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos, etc... Considerando 

os termos da certidão de (id.30570321), hei por bem em redesignar o dia 

30 de setembro de 2020 às 08:00 horas para Audiência de Conciliação, a 

ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010411-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TEIXEIRA LORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010411-35.2019.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, Liminar] 

Requerente: JOÃO TEIXEIRA LORDEIRO. Requerida: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos, etc... Considerando 

os termos da certidão de (id.30876502), hei por bem em redesignar o dia 

28 de setembro de 2020 às 11:00 horas para Audiência de Conciliação, a 

ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001923-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IDALINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FELIX DIAS OAB - MT25226/O (ADVOGADO(A))

ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001923-91.2019.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, Rescisão 

do contrato e devolução do dinheiro] Requerente: MARIA IDALINA 

FERREIRA. Requerido: BANCO PAN S.A. Vistos, etc... Considerando os 

termos da certidão de (id.30597411), hei por bem em redesignar o dia 09 

de setembro de 2020 às 14:00 horas para Audiência de Instrução e 

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

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004500-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA BRAGA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA BRAGA GOMES OAB - MT26826/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBJETIVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004500-08.2020.8.11.0003 Ação: [Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro] Requerente: ANDRESSA BRAGA GOMES. Requerida: OBJETIVA 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Vistos, etc... Considerando os termos da 

certidão de (id.30994799), hei por bem em redesignar o dia 16 de 

setembro de 2020 às 08:00 horas para Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

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

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000177-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC BERNARD SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000177-57.2020.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, Rescisão 

do contrato e devolução do dinheiro] Requerente: ERIC BERNARD SENA. 

Requerida: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (id.30988320), hei por bem em 

redesignar o dia 16 de setembro de 2020 às 08:30 horas para Audiência 

de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001590-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIUS ANTONIO ARAUJO RISALTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001590-08.2020.8.11.0003 Ação: [Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro] Requerente: VENICIUS ANTONIO ARAUJO RISALTE. Requerida: 

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (id.30598419), hei por bem em 

redesignar o dia 16 de setembro de 2020 às 09:00 horas para Audiência 

de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013748-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL NUNES MONTEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013748-32.2019.8.11.0003 Ação: [Interpretação / Revisão de Contrato] 

Requerente: MARCEL NUNES MONTEIRO. Requeridos: MASTER 

CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e 

outros. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(id.30889201), hei por bem em redesignar o dia 16 de setembro de 2020 

às 09:30 horas para Audiência de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012367-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FRAGA PEDROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1012367-86.2019.8.11.0003 Ação: [Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro] Requerente: WELLINGTON FRAGA PEDROZO. Requeridos: 

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA E OUTROS. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(id.30889203), hei por bem em redesignar o dia 16 de setembro de 2020 

às 10:00 horas para Audiência de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001290-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANA CAROLINE AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001290-80.2019.8.11.0003 Ação: [Compra e Venda, Rescisão / 

Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e 

devolução do dinheiro] Requerente: GILVANA CAROLINE AGUILAR. 

Requeridos: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS. 

Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (id.30988338), hei 

por bem em redesignar o dia 16 de setembro de 2020 às 10:30 horas para 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011723-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1011723-46.2019.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro] Requerente: RODRIGO RODRIGUES SIMÕES. Requerida: SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Vistos, etc... Considerando os 

termos da certidão de (id.30889218), hei por bem em redesignar o dia 16 

de setembro de 2020 às 11:00 horas para Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

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

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001245-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA AUGUSTA DA SILVA (AUTOR(A))

FLAVIA AUGUSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9521/B (ADVOGADO(A))

RONILDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE DA COSTA CAMPOS (REU)

EDUARDO LINDE SACHETTI (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001245-42.2020.8.11.0003 Ação: [Acidente de Trânsito] Requerentes: 

FLAVIA AUGUSTA DA SILVA E MARISA AUGUSTA DA SILVA. 

Requeridos: LIDIANE DA COSTA CAMPOS E EDUARDO LINDE SACHETTI. 

Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (id.30889718), hei 

por bem em redesignar o dia 21 de setembro de 2020 às 08:00 horas para 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002261-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

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

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LINDE SACHETTI (REQUERIDO)

LIDIANE DA COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002261-31.2020.8.11.0003 Ação: [Acidente de Trânsito] Requerente: 

MARCOS SOUZA COSTA. Requeridos: LIDIANE DA COSTA CAMPOS E 

EDUARDO LINDE SACHETTI. Vistos, etc... Considerando os termos da 

certidão de (id.30889714), hei por bem em redesignar o dia 21 de 

setembro de 2020 às 08:30 horas para Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

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

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004300-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004300-69.2018.8.11.0003 Ação: [Estabelecimentos de Ensino, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes] Requerente: CRISTIANO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA. Requerida: UNIC EDUCACIONAL LTDA. Vistos, 

etc... Considerando os termos da certidão de (id.30599225), hei por bem 

em redesignar o dia 26 de agosto de 2020 às 16:00 horas para Audiência 

de Instrução e Julgamento. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

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

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002049-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DORNELAS ANGNOLETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO SAMORANO MEDINA OAB - SP385482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002049-10.2020.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral] Requerente: REGINALDO DORNELAS 

ANGNOLETO. Requerida: UNIC EDUCACIONAL LTDA. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (id.31011534), hei por bem em 

redesignar o dia 21 de setembro de 2020 às 09:30 horas para Audiência 

de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014171-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTO DE JESUS CARDOSO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1014171-89.2019.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, 

Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer] 

Requerente: ELIVELTO DE JESUS CARDOSO SILVA. Requerida: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. Vistos, etc... Considerando os 

termos da certidão de (id.30599219), hei por bem em redesignar o dia 21 

de setembro de 2020 às 10:00 horas para Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

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

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002355-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAURI DA ROZA OAB - SC28177 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002355-47.2018.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios] 

Requerente: WILLIAM MEIRA SOUZA. Requerida: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (id.30597420), 

hei por bem em redesignar o dia 27 de agosto de 2020 às 14:00 horas 

para Audiência de Instrução e Julgamento. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002699-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002699-57.2020.8.11.0003 Ação: Civil Pública Requerente: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Requeridos: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA E KROTON EDUCACIONAL S.A. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (id.30889494), hei por bem em 

redesignar o dia 21 de setembro de 2020 às 11:00 horas para Audiência 

de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001159-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENER DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RENER DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001159-71.2020.8.11.0003 Ação: [Substituição do Produto] Requerente: 

RENER DA CONCEIÇÃO. Requeridos: SAMSUNG ELETRÔNICA DA 

AMAZÔNIA LTDA E TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc... Considerando 

os termos da certidão de (id.30570337), hei por bem em redesignar o dia 

21 de setembro de 2020 às 10:30 horas para Audiência de Conciliação, a 

ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

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

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003122-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CAMPOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003122-17.2020.8.11.0003 Ação: [Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro] Requerente: SONIA MARIA CAMPOS SOUZA. Requerida: 

AGIPLAN FINANCEIRA S.A. Vistos, etc... Considerando os termos da 

certidão de (id.30988296), hei por bem em redesignar o dia 23 de 

setembro de 2020 às 08:30 horas para Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

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

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009902-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA CHABATURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009902-07.2019.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes] Requerente: ELZIRA 

CHABATURA. Requerida: AYMORÉ S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(id.30599199), hei por bem em redesignar o dia 23 de setembro de 2020 

às 09:00 horas para Audiência de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013752-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES OAB - MT23909/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013752-69.2019.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, 

Provas, Depoimento] Requerente: ADEMAR RODRIGUES DA SILVA. 

Requerida: AYMORÉ S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (id.30599204), hei 

por bem em redesignar o dia 23 de setembro de 2020 às 09:30 horas para 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012705-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO LEMOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

BANCO SANTANDER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1012705-60.2019.8.11.0003 Ação: [Bancários, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência 

Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios] Requerente: VALDOMIRO 

LEMOS DE SOUZA. Requeridos: AYMORÉ S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO E BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (id.30986985), hei por bem em 

redesignar o dia 23 de setembro de 2020 às 10:00 horas para Audiência 

de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016849-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINHA LUCIANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT26572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1016849-77.2019.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Material] Requerente: ROSINHA LUCIANO ALVES. 

Requeridos: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA E MOTOROLA 

DO BRASIL LTDA. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(id.30986962), hei por bem em redesignar o dia 23 de setembro de 2020 

às 10:30 horas para Audiência de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017138-10.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA ALVES DE SOUSA OAB - MT8553/O (ADVOGADO(A))

SANDRA MARA FRANCO SETTE OAB - PR45210 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

AYMORE (REU)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

LUCIMAR AMORIM GRUBERT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1017138-10.2019.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar] Requerente: JOSE 

SOARES DE SOUSA. Requeridos: PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA, 

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA (matriz), CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO LOSANGO S/A – BANCO 

MÚLTIPLO E LUCIMAR AMORIM GRUBERT. Vistos, etc... Considerando os 

termos da certidão de (id.30986964), hei por bem em redesignar o dia 23 

de setembro de 2020 às 11:00 horas para Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011086-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R SOARES DE LIMA - ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1011086-95.2019.8.11.0003 Ação: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes] Requerente: R SOARES DE LIMA - ME - ME. Requerida: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Vistos, etc... Considerando os termos da 

certidão de (id.30991398), hei por bem em redesignar o dia 28 de 

setembro de 2020 às 09:00 horas para Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016461-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1016461-77.2019.8.11.0003 Ação: Obrigação de Fazer Requerente: 

LUCIENE SOARES DE LIMA. Requerida: UNIMED RONDONÓPOLIS 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Vistos, etc... Considerando 

os termos da certidão de (id.30598433), hei por bem em redesignar o dia 

28 de setembro de 2020 às 10:30 horas para Audiência de Conciliação, a 

ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011881-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS MORENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1011881-04.2019.8.11.0003 Ação: [Bancários, Indenização por Dano 

Moral] Requerente: MARIEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS MORENO. 

Requerido: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, etc... Considerando os termos da 

certidão de (id.30992270), hei por bem em redesignar o dia 30 de 

setembro de 2020 às 08:30 horas para Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004727-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LEOPOLDINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004727-95.2020.8.11.0003 Ação: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes] Requerente: VANDERLEI LEOPOLDINO FERREIRA. 

Requerido: BANCO INTERMEDIUM S.A. Vistos, etc... Considerando os 

termos da certidão de (id.31011526), hei por bem em redesignar o dia 30 

de setembro de 2020 às 09:00 horas para Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002400-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002400-80.2020.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral] Requerente: FRANCISCO NUNES 

RODRIGUES. Requerido: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, 
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etc... Considerando os termos da certidão de (id.30986980), hei por bem 

em redesignar o dia 30 de setembro de 2020 às 09:30 horas para 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013586-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE PEREIRA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA REDIVO OAB - MT24879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013586-37.2019.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral] Requerente: JOABE PEREIRA DE 

ALBUQUERQUE. Requerido: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (id.30599213), hei 

por bem em redesignar o dia 30 de setembro de 2020 às 10:00 horas para 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002107-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002107-13.2020.8.11.0003 Ação: [Bancários, Indenização por Dano 

Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro] Requerente: JOSE 

IVO DE OLIVEIRA. Requerido: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.. 

Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (id.30600701), hei 

por bem em redesignar o dia 30 de setembro de 2020 às 10:30 horas para 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000519-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA ROSA FERREIRA RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291-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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000519-68.2020.8.11.0003 Ação: [Fornecimento de Energia Elétrica, 

Abatimento proporcional do preço] Requerente: JUCELIA ROSA FERREIRA 

RABELO. Requerida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(id.30595730), hei por bem em redesignar o dia 30 de setembro de 2020 

às 11:00 horas para Audiência de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016950-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENICEIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1016950-17.2019.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral] Requerente: GENICEIA MOREIRA. Requerida: 

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

etc... Considerando os termos da certidão de (id.30598432), hei por bem 

em redesignar o dia 05 de outubro de 2020 às 08:00 horas para Audiência 

de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014555-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMAIS PUBLICIDADE EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1014555-52.2019.8.11.0003 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito 

Requerente: MULTIMAIS PUBLICIDADE EIRELI. Requerida: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos, etc... Considerando 

os termos da certidão de (id.30569221), hei por bem em redesignar o dia 

05 de outubro de 2020 às 08:30 horas para Audiência de Conciliação, a 

ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014785-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE ARAUJO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1014785-94.2019.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, 

Fornecimento de Energia Elétrica] Requerente: ELENICE ARAUJO 

BARBOSA DA SILVA. Requerida: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos, etc... Considerando os termos 

da certidão de (id.30878301), hei por bem em redesignar o dia 05 de 

outubro de 2020 às 09:00 horas para Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002467-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAELCIO RANGEL NASCIMENTO MARTNS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002467-45.2020.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral] 

Requerente: ALAELCIO RANGEL NASCIMENTO MARTINS. Requerida: 

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

etc... Considerando os termos da certidão de (id.30889195), hei por bem 

em redesignar o dia 05 de outubro de 2020 às 09:30 horas para Audiência 

de Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002840-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002840-76.2020.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer] Requerente: ROBSON 

MACHADO DA SILVA. Requerida: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos, etc... Considerando os termos 

da certidão de (id.30889497), hei por bem em redesignar o dia 05 de 

outubro de 2020 às 10:00 horas para Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002932-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002932-54.2020.8.11.0003 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito 

Requerente: ELIENE FRANCISCA DA SILVA. Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos, etc... Considerando 

os termos da certidão de (id.30889707), hei por bem em redesignar o dia 

05 de outubro de 2020 às 10:30 horas para Audiência de Conciliação, a 

ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011879-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1011879-34.2019.8.11.0003 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito 

Requerente: MARCELO SOUZA MOREIRA. Requerida: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos, etc... Inicialmente, 

deixo de analisar a pretensão de (id.30470121), tendo em vista que a ré 

se quer fora citada/intimada da decisão inicial e, considerando que o 

protesto é datado de 09.01.2020 (id.30470122) e a decisão foi proferida 

em 24.01.2020, não há que se falar em descumprimento. De outro lado, 

considerando os termos da certidão de (id.28503096), hei por bem em 

redesignar o dia 05 de outubro de 2020 às 11:00 horas para Audiência de 

Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000436-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000436-52.2020.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, Liminar] 

Requerente: WELLINGTON ALVES LIMA. Requerida: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos, etc... Considerando 

os termos da certidão de (id.30598422), hei por bem em redesignar o dia 

07 de outubro de 2020 às 08:00 horas para Audiência de Conciliação, a 

ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015003-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1015003-25.2019.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, 

Fornecimento de Energia Elétrica, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes] Requerente: MARLUCIA DA SILVA. Requerida: ENERGISA 

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

Considerando os termos da certidão de (id.30878315), hei por bem em 

redesignar o dia 07 de outubro de 2020 às 08:30 horas para Audiência de 

Conciliação, a ser realizada no Cejusc. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002283-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002283-89.2020.8.11.0003 Ação: [Contratos Bancários, Bancários, 

Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários 

Advocatícios] Requerente: JOSE IVO DE OLIVEIRA. Requerido: BANCO 

BMG S.A. Vistos, etc... Sobre a pretensão de (id.31333019), manifeste-se 

a parte autora, no prazo de (5) cinco dias, haja vista a ausência da 

assinatura do autor e seu procurador, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003410-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA CORREA PRATES (AUTOR(A))

JOSE CORREA PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

HEIDY ERIKA REINGRUBER (REU)

3.TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

(REU)

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZIS RIBEIRO GUTIERREZ OAB - SP278939 (ADVOGADO(A))

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003410-33.2018.8.11.0003 Ação: [Defeito, nulidade ou anulação] 

Requerentes: JOSE CORREA PRATES E LUCIA MARIA CORREA PRATES. 

Requeridos: ITAU UNIBANCO S/A E OUTROS. Vistos, etc... Considerando 

os termos da decisão superior de (id.31167993), a qual atribuíra efeito 

suspensivo a decisão de (id.27827485), hei por bem em determinar que se 

aguarde em cartório o desate do Agravo de Instrumento nº 

1006938-16.2020.8.11.0000 e, vindo aos autos, dê-se vista às partes 

para manifestação em (5) cinco dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007094-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CILSA LINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007094-63.2018.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Material] 

Requerentes: CILSA LINO DOS SANTOS E JOSÉ MARIA DOS SANTOS. 

Requerida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (id.30889206), hei 

por bem em redesignar o dia 09 de setembro de 2020 às 15:00 horas para 

Audiência de Instrução e Julgamento. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008794-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE PINTO DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008794-74.2018.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral] Requerente: JACQUELINE PINTO DANTAS. 

Requerida: UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos, 

etc... Considerando os termos da certidão de (id.30599226), hei por bem 

em redesignar o dia 10 de setembro de 2020 às 14:00 horas para 

Audiência de Instrução e Julgamento. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003981-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

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

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

STEMAC SA GRUPOS GERADORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

FABIO KORENBLUM OAB - RJ130697 (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15103-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003981-04.2018.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica] Requerente: ASSOCIAÇÃO 

DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO. Requeridos: 

STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES E BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL S.A. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão 

de (id.30570109), hei por bem em redesignar o dia 10 de setembro de 

2020 às 15:00 horas para Audiência de Instrução e Julgamento. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007521-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ARCOVERDE ANGELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ARCOVERDE ANGELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007521-60.2018.8.11.0003 Ação: Anulatória de Ato Administrativo Autor: 

Jean Arcoverde Angeli. Réu: Juliano Arcoverde Angeli. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (id.30889210), hei por bem em 

redesignar o dia 10 de setembro de 2020 às 16:00 horas para Audiência 

de Instrução e Julgamento. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008019-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNO ROBERTO PIRES VALENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1008019-59.2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Brunno 

Roberto Pires Valente. Ré: Compacta Comercial Ltda. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (id.30889213), hei por bem em 

redesignar o dia 15 de setembro de 2020 às 14:00 horas para Audiência 

de Instrução e Julgamento. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013093-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELCO CRISTIANO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SIMAO BATISTA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013093-94.2018.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral] Requerente: 

CELCO CRISTIANO LOPES. Requerido: JOÃO SIMÃO BATISTA. Vistos, 

etc... Considerando os termos da certidão de (id.30465344), hei por bem 

em redesignar o dia 15 de setembro de 2020 às 15:00 horas para 

Audiência de Instrução e Julgamento. Intime-se pessoalmente o réu. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001534-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001534-09.2019.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Material] 

Requerente: MUNDIAL SUCÇÃO E SOLOS LTDA - ME. Requerido: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.. Vistos, etc... Considerando os 

termos da certidão de (id.30598400), hei por bem em redesignar o dia 15 

de setembro de 2020 às 16:00 horas para Audiência de Instrução e 

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

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005594-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

PEDRO PAULO ARAUJO PEREIRA COSTA OAB - MG148141 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CORDI KLAUS (REQUERIDO)

EDUARDO CAMILOTTI (REQUERIDO)

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005594-30.2016.8.11.0003 Ação: Busca e Apreensão. Requerente: 

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Requeridos: RODORÁPIDO 

TRANSPORTES LTDA E OUTROS. Vistos, etc... Sobre o pleito de 

substituição processual de (id.8166154) e documentos (id.8166167 a 

id.8166257), dê-se vista à parte ré para manifestação em (10) dez dias, 

com fulcro no artigo 109, §1º do Código de Processo Civil. Cumprida a 

ordem, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002444-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS OAB - MT19701/O 

(ADVOGADO(A))

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT8948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO(A))
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FABIO FERREIRA PAES OAB - MT9298/O (ADVOGADO(A))

 

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

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

31493312, nos termos do artigo 1.023 § 2, do Código de Processo Civil.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008276-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Y. C. D. L. (AUTOR(A))

JOAO LEANDRO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008276-50.2019 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autora: Yasmin Caroline Dutra Leandro Ré: CCR MS Via. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30986956), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2020, às 

10h00min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

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

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015351-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VASCONCELOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MORAES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015351-43.2019 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Luzia 

Vasconcelos da Silva. Réu: Leandro Moraes Ferreira. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30991415), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2020, às 10h30min, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001486-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

NEIVA TREVISAN - ME (REU)

NEIVA TREVISAN (REU)

EMERSON JAK APARECIDO TREVISAN RIBAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para em 10 (dez) dias instruir e 

distribuir a carta precatória expedida id. 5532637, comprovando sua 

distribuição nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003498-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESARINA D ANGELO NAPOLI (AUTOR(A))

MANLIO MARIO MARCO NAPOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EUSTAQUIO D ANGELO CARVALHO OAB - SP235122 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO AMORIM OAB - SP130307 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES DA SILVA DUTRA (REU)

MORRO VERMELHO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME (REU)

JOSE DUTRA FILHO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003498-42.2016.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, Defeito, 

nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula] Requerentes: MANLIO MARIO 

MARCO NAPOLI E OUTRO. Requeridos: JOSE DUTRA FILHO E OUTROS. 

Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (id.31320454), hei 

por bem em determinar a intimação da parte autora, para que no prazo 

improrrogável de (15) quinze dias, cumpra integralmente a decisão de 

(id.27808222), sob pena de nulidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013387-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZELIA CLARA MELLO MACIEL (REU)

FULANO DE TAL (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013387-15.2019 Ação: Despejo Autor: Antonio Vieira dos Santos. 

Réus: Deuzelia Clara Mello Maciel e Outro. Vistos, etc. ANTONIO VIEIRA 

DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

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

DEUZELIA CLARA MELLO MACIEL, com qualificação nos autos, e FULANO 

DE TAL, sem qualificação nos autos, sobreveio o pedido liminar, vindo-me 

os conclusos. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina 

em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, 

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

NCPC. Assim, dispõe o art. 98, do CPC, que: "a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o novo sistema 

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

gratuita compreende a teor do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC 

abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as 

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, 

quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em 

serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código 

genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os 

honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do 

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração 

de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII 

- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para 

propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes 

ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos 

devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, 

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício 

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 
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anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Isso porque, faz se necessária uma interpretação sistemática do 

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

art. 5º, da CF, sendo imprescindível na forma do texto constitucional a 

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

Ticiano Alves e Silva: “Como se vê, o direito à assistência jurídica integral 

e gratuita é bem amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E 

não poderia ser diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o 

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

solidária, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, sem 

discriminação (art. 3º, CF). Não assistir aqueles que não possuem 

recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o mesmo que lhes negar 

proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante uma violação, aos 

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Transcorrido o prazo, 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009905-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (REU)

jorgina novais da rocha (REU)

NEUSA NOVAIS DA ROCHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUSA NOVAIS DA ROCHA OAB - 041.502.078-60 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009905-59.2019 Ação: Arbitramento de Honorários Advocatícios 

Autora: Janaina de França Borges. Réus: Espólio de Belarmino Pereira da 

Rocha e Jorgina Novais da Rocha. Vistos, etc. Considerando a certidão de 

(ID 30600697), hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o 

dia 21 de outubro de 2020, às 10h00min, no CEJUSC. Expeça-se o 

necessário, observando-se o endereço indicado no petitório de (Id 

30423291). Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005494-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ADEMIR VENETZEI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005494-75.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Daycoval S.A. 

Réu: Antonio Ademir Venetzei. Vistos, etc... Considerando os termos do 

petitório de (fl.54 – ID 26339388), hei por bem em deferir o pedido, 

devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (60) sessenta dias. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte autora, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Em caso de 

inércia, intime-se pessoalmente o autor, na pessoa de seu representante 

legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

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

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004013-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR RAMOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004013-09.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Pan S.A. Réu: 

Valdecir Ramos de Souza. Vistos, etc... Considerando os termos do 

petitório de (fl.44 – ID 30501970), hei por bem em deferir o pedido, 

devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (60) sessenta dias. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte autora, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Em caso de 

inércia, intime-se pessoalmente o autor, na pessoa de seu representante 

legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

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

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000404-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMOLINDO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000404-86.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Daycoval S.A. 

Réu: Carmolindo Roberto dos Santos. Vistos, etc... Considerando os 

termos do petitório de (fl.65 – ID 26340558), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (60) 

sessenta dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se 

a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de 

direito. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, na pessoa de 

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

§1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

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

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000404-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMOLINDO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1000404-86/2017 
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Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Daycoval S/A. Réu: Carmolindo 

Roberto dos Santos. Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de 

(fl.65), hei por bem em deferir parcialmente o pedido, devendo o feito 

permanecer suspenso pelo prazo de (60) sessenta dias. Transcorrido o 

prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte autora, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Em caso de inércia, 

intime pessoalmente a autora, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 05 de 

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

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002587-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES PELISSARI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O 

(ADVOGADO(A))

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI BARBOSA FREITAS (REU)

ALEXANDRA LUDWIG ZIMMERMANN (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002587-88.2020 Ação: Despejo c/c Cobrança de Aluguéis Autora: 

Lurdes Pelissari de Souza. Réus: Rui Barbosa Freitas e Outro. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30994143), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2020, às 08h00min, 

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000415-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UASHINGTON LUIZ SILVA BORGES (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000415-76.2020 Ação: Cobrança Autor: Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. Réu: 

Uashington Luiz Silva Borges. Vistos, etc. Considerando a certidão de (ID 

30595719), hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 

21 de outubro de 2020, às 09h30min, no CEJUSC. Expeça-se o 

necessário, observando-se o endereço indicado no petitório de (Id 

30282409). Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011336-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA CUNHA TAVARES OAB - ES10159 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA ALIANCA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011336-31.2019 Ação: Cobrança Autora: Brumagran Pedras 

Ornamentais Ltda (Martigran Mármores e Granitos Ltda). Ré: Marmoraria 

Alianca Ltda Me. Vistos, etc. Considerando a certidão de (ID 30889700), 

hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 21 de 

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

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

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002587-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

EDMILSON VENANCIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002587-93.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Edmilson 

Venâncio Pereira. Representante: José Alves Pereira. Ré: Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Vistos, etc... Considerando os termos do 

petitório de (fls.215/216 – ID 31118079), hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo 

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

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

que de direito. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, na 

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

(artigo 485, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. 

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

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016452-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GURGEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016452-18.2019 Ação: Nulidade de Ato Jurídico por Falta de 

Notificação Autor: Geraldo Gurgel de Souza. Ré: CDL/SPC – Câmara de 

Dirigentes Logística, Serviço de Proteção ao Crédito. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30949223), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 21 de outubro de 2020, às 11h00min, 

no CEJUSC. Ademais, defiro a citação via oficial de justiça (ID 30767112), 

mediante as cautelas de estilo (art.246, II, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

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

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001356-65.2016.8.11.0003

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:

ANGELO GOMES DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

ANGELO GOMES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001356-65.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 
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Banco Bradesco S.A. Executados: Angelo Gomes de Almeida Me e Angelo 

Gomes de Almeida. Vistos, etc... Considerando os termos do petitório de 

(fl.65 – ID 31044942), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, determino a citação dos executados por edital, com fulcro 

no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. 

Prazo do edital é de (30) trinta dias. Deverá ainda a parte exequente, 

retirar o edital em (10) dez dias e providenciar sua publicação no jornal 

local, no mesmo prazo, comprovando nos autos, em consonância com o 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC. Transcorridos os prazos, 

o que deve ser certificado, dê-se vista à parte exequente, para 

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

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

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012015-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDE GASES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI OAB - MG72002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESSONANCIA MAGNETICA RONDONOPOLIS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012015-31.2019 Ação: Ordinária de Cobrança Autora: Messer Gases 

Ltda. Ré: Remag – Ressonância Magnética Rondonópolis Ltda. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30889534), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2020, às 09h30min, 

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012658-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUSTAVO FERRARI SANTANA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012658-86.2019 Ação: Ordinária de Cobrança Autor: Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S.A. Réu: Custavo Ferrari Santana. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30889695), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2020, às 10h00min, 

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

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004733-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ (REQUERENTE)

DEISE NUNES DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004733-73.2018 Ação: Obrigação de Fazer Autores: Adriano 

Rodrigues Queiroz e Outra. Réus: Raphael Tavares Neves Souza e 

Outros. Vistos, etc. Considerando a certidão de (ID 30989497), hei por 

bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 

2020, às 11h00min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

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

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001152-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENNER NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA NASCIMENTO REIS OAB - MG157136 (ADVOGADO(A))

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001152-16.2019 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais Autor: Renner Nunes de Oliveira. Réus: Domani 

Caceres e Fca Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30991407), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2020, às 

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

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

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004505-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA OAB - MT27204/O (ADVOGADO(A))

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAETTO VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004505-30.2020 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Sandro Luiz Alves 

dos Santos. Réu: Paetto Veículos Ltda. Vistos, etc. Considerando a 

certidão de (ID 30994819), hei por bem redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 04 de novembro de 2020, às 08h30min, no CEJUSC. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de abril de 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001615-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MESSAS OAB - PR62957 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA DE PAULO (REU)

VANUSA P DA SILVA TRANSPORTES EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001615-21.2020 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Sotran S/A 

Logística e Transporte. Réus: Vanusa P. da Silva Transportes Eireli e 

Outro. Vistos, etc. Considerando a certidão de (ID 31011529), hei por bem 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2020, 

às 09h00min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Vara Cível.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009323-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDINETE MOREIRA DE VASCONCELOS ALVES (REU)

JOSE EMILIO ALVES (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009323-59.2019 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Rodrigo Fernando 

Lopes. Réus: José Emílio Alves e Zildinete Moreira de Vasconcelos Alves. 

Vistos, etc. Considerando a certidão de (ID 30600693), hei por bem 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2020, 

às 09h30min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010799-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY REZENDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DA SILVA NETO (REQUERIDO)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010799-35.2019 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Daiany 

Rezende dos Santos. Réus: Manoel da Silva Neto e Outros. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30988292), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2020, às 

10h30min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001405-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO TIRLONI - EPP (EXECUTADO)

CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI (EXECUTADO)

B3 COMERCIO DE GRAOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO COZER (EXECUTADO)

ADALBERTO TIRLONI (EXECUTADO)

CLAUDINEI CARLOS PESSATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001405-38.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Fertimig Fertilizantes Ltda. Executados: Agrícola Ceres Tapurah Ltda – ME 

e Outros. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (fl.104 – ID 

31474733), determino a intimação pessoal da parte exequente, na pessoa 

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

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

sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

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

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

Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 23 de abril de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005000-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELITA ROSA DE OLIVEIRA MEGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005000-45.2018 Ação: Reparação por Danos Autora: Anna Paula de 

Souza Silva. Ré: Nelita Rosa de Oliveira. Vistos, etc. Considerando a 

certidão de (ID 30988334), hei por bem redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 04 de novembro de 2020, às 11h00min, no CEJUSC. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de abril de 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006802-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR OAB - MT20699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA APARECIDA CRUZ OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006802-44.2019 Ação: Rescisão Contratual c/c Indenização Autor: 

Adalberto Nogueira dos Santos. Ré: Dalva Aparecida Cruz Oliveira. Vistos, 

etc. Considerando a certidão de (ID 30988336), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 09 de novembro de 2020, às 

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

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

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003594-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA FILHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003594-52.2019 Ação: Indenização Autora: Maria Angelica Filha da 

Silva. Réu: Abril Comunicações S/A. Vistos, etc. Considerando a certidão 

de (ID 30989494), hei por bem redesignar a audiência de conciliação para 

o dia 09 de novembro de 2020, às 08h30min, no CEJUSC. Expeça-se o 

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

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014491-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO VICTOR TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CORREA - ME (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 18 de 345



Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014491-42.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

Autor: Jeronimo Victor Tomaz. Réu: Leandro Correa Me. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30993178), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 09 de novembro de 2020, às 

09h00min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016347-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LOPEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANDRE MARTINS KAWABATA OAB - MT12389/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SOARES COMERCIO E SERVICOS ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016347-41.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Cristiane Lopez. Réu: Marcos Soares Comércio e Serviços Me – “Igui 

Piscina”. Vistos, etc. Considerando a certidão de (ID 30994141), hei por 

bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 09 de novembro de 

2020, às 09h30min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

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

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004710-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S QUIRINO DE MORAES E CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN MENDES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004710-59.2020 Ação: Rescisão Contratual Autora: S. Quirino de 

Moraes & Cia Ltda - Me. Ré: Ellen Mendes de Oliveira. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30994813), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 09 de novembro de 2020, às 

10h00min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001113-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA WEIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAYS NATANNE MACENA PEREIRA OAB - MT24444-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001113-53.2018 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Vera Lúcia Weis. 

Réus: Oral Sin Implantes e Outro. Vistos, etc. Considerando a certidão de 

(ID 31011592), hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o 

dia 09 de novembro de 2020, às 10h30min, no CEJUSC. Expeça-se o 

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001374-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON OLA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REU)

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001374-47.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Roberson Ola Barbosa. Réus: Magazine Luiza S/A e Luizacred S/A 

Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30596855), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 09 de novembro de 2020, às 

11h00min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

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

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1014743-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014743-45.2019 Ação: Ação Civil Pública Autor: Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso. Ré: Unic Educacional LTDA. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30597428), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 11 de novembro de 2020, às 

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

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

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014329-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

ALINE LUCIANA DA SILVA OAB - MT20355-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014329-47.2019 Ação: Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico 

Autora: Viviane Gomes Almeida Santana. Réus: Sabemi Seguradora S/A e 

Outro. Vistos, etc. Considerando a certidão de (ID 30598411), hei por bem 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 11 de novembro de 2020, 

às 08h30min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001862-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. B. R. (AUTOR(A))

ELIZANGELA MARIA DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONE FERREIRA DO NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001862-02.2020 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autoras: Elizangela Maria de Jesus Santos e Outra. Réu: Leone Ferreira 

do Nascimento. Vistos, etc. Considerando a certidão de (ID 30567699), hei 

por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 11 de novembro 

de 2020, às 09h00min, no CEJUSC. Intime-se a parte autora, através de 

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

manifeste-se sobre o documento de (ID 30228268). Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014609-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI VASCONCELOS DE BRITTO - ME (REQUERIDO)

MAXSUEL DA SILVA BRITTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1014609-18.2019 Ação: Reparação de Danos Materiais c/c Lucros 

Cessantes Autora: Transovel Transportadora Ouro Verde Ltda. Réus: 

Sidinei Vasconcelos de Brito Me e Maxsuel da Silva Britto. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30599233), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 11 de novembro de 2020, às 

10h00min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002040-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SANTOS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE KASSIA SILVA WEBER OAB - MT23797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002040-48.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Gilmar Santos da Cunha. Réu: Club Mais Administradora de Cartões Ltda. 

Vistos, etc. Considerando a certidão de (ID 30599221), hei por bem 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 11 de novembro de 2020, 

às 10h30min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016340-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA NUNES BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO ESTEVAN DE SOUSA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016340-49.2019 Ação: Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias 

Pagas e Dano Moral Autora: Amanda Nunes Brito. Réu: Gildo Estevan de 

Sousa. Vistos, etc. Considerando a certidão de (ID 30600691), hei por bem 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 11 de novembro de 2020, 

às 11h00min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013099-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ ANTONIETA LOPES (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013099-67.2019 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Paulo dos Santos. Ré: Beatriz Antonieta Lopes. Vistos, etc. Considerando 

a certidão de (ID 30599228), hei por bem redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 16 de novembro de 2020, às 08h00min, no CEJUSC. 

Expeça-se o necessário, observando-se o endereço indicado no petitório 

de (Id 30399708). Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de abril de 2020. Dr. 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005881-85.2019.8.11.0003

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:

ANGELITA DE ARAUJO VIEIRA (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre o decurso de prazo para apresentação da defesa.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004360-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004360-76.2017 Ação: Rescisão Contratual Autor: Guthemberg 

Oliveira Aguiar Me. Réu: Seven Comércio de Alimentos Ltda (Big Master). 

Vistos, etc. Considerando a certidão de (ID 30889222), hei por bem 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 16 de novembro de 2020, 

às 08h30min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 
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Roo-MT, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004983-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MORAES AMORIM (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004983-77.2016 Ação: Reintegração de Posse Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Réu: Jeferson Moraes Amorim. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (fl.77 – ID 31482699), determino a 

intimação pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, 

para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo negativa a diligência, 

desde já, determino a intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, 

CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que 

deve ser certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. 

Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006717-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAELITO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006717-58.2019 Ação: Rescisão Contratual Autor: Ismaelito Ferreira dos 

Santos. Réu: Ricardo Oliveira Ferreira. Vistos, etc... Considerando os 

termos da certidão de (fl.53 – ID 31482675), determino a intimação pessoal 

da parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, 

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

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

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

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

Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009234-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LACERDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

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

dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005966-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MAIA MARCHIOTE OAB - SP279314 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PRADO FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte requerida, da decisão juntada aos autos 

de Id. 31366539.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014493-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. H. D. S. (REQUERENTE)

ANA CAROLINA HILARIO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GOULART RUFINO OAB - SC30868 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA HILARIO GONCALVES OAB - 440.529.478-00 

(REPRESENTANTE)

JIAN DELLA GIUSTINA OAB - SC24595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIENE LANDVOIGT WILHELMS (REQUERIDO)

CLAUDIA MARIA MACIEL CENI (REQUERIDO)

SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILNEY GOMES ESPINDULA JUNIOR OAB - 020.577.539-05 

(PROCURADOR)

THIAGO SILVEIRA DE CARO OAB - 072.694.759-89 (PROCURADOR)

EDMILSON DAMASCENO DOS SANTOS OAB - 036.813.108-40 

(PROCURADOR)

GUSTAVO DOMINGUES VIEIRA OAB - 023.497.539-30 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014493-12.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Tubarão/SC 

Autoras: Mellany Gabrielly Hilário dos Santos e Outra. Representante: Ana 

Carolina Hilário Gonçalves. Réus: Cláudia Maria Maciel Ceni e Outros. 

Vistos, etc. Considerando os termos da certidão de (ID 30417032), hei por 

bem redesignar a audiência para tomada do depoimento pessoal da ré 

para o dia 19 de agosto de 2020, às 15h20min. Comunique-se o douto 

Juízo deprecante. Cumpram-se os demais termos da decisão de (ID 

27226573). Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006256-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CELESTINNO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO CELESTINO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006256-23.2018 Ação: Imissão de Posse Autor: Geraldo Celestinno 

Pereira. Réu: Severino Celestino Ribeiro. Vistos, etc. Considerando a 

certidão de (ID 30989502), hei por bem redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 26 de outubro de 2020, às 08h30min, no CEJUSC. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de abril de 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000647-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADRIANO DE SOUZA YHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT14032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FRANCISCO ONOSTORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000647-88.2020 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Paulo 

Adriano de Souza Yha. Réu: Wilson Francisco Onostorio. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30599216), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 11 de novembro de 2020, às 

09h30min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003690-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE GONCALVES DE ALMEIDA (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: Reintegração de Posse Autora: Patrícia 

Rodrigues de Araújo Santos. Ré: Dayane Gonçalves de Almeida. Vistos, 

etc. Considerando a certidão de (ID 30889711), hei por bem redesignar a 

audiência de justificação para o dia 20 de agosto de 2020, às 15h00min. 

Cumpram-se os demais termos da decisão de (ID 30120889). Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003228-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003228-76.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Poxoréu - 

MT Autor: Banco do Brasil. Réu: Espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto. 

Vistos, etc. BANCO DO BRASIL, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de ESPÓLIO DE 

RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO, com qualificação nos autos, vindo-me 

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

necessário. Caso a secretaria observe a falta de alguma peça 

imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo 

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

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

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009424-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ALEX JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA BORGES NEGOCIOS IMOBILIARIOS SCP (REU)

R. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN ESTEVES BARBOSA OAB - GO34395 (ADVOGADO(A))

JANSEN PINTO PONTES FILHO OAB - GO50285 (ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 25385678.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004663-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO 

GROSSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE MOURA (EXECUTADO)

J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004663-27.2016.8.11.0003 Ação: Cumprimento de Sentença Arbitral 

Exequente: Tribunal de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Mato 

Grosso Ltda – TARCOM. Executados: J. Moura Empreendimentos 

Imobiliários e Eventos Ltda e Outro. Vistos, etc... Considerando os termos 

da certidão de (id.31351898), hei por bem em determinar a intimação da 

parte exequente, para que no prazo improrrogável de (15) quinze dias, 

cumpra integralmente a decisão de (id.27542636), sob pena de nulidade. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003815-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ISSA MANGILI OAB - SP332826 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003815-35.2019 Ação: Carta Precatória Requerente: Valter José de 

Oliveira. Requerido: Maurício Carlos da Silva. Vistos, etc... Considerando 

os termos da certidão de (id.30867455) e o disposto no artigo 393, §2º da 

C.N.G.C. - TJMT, determino à serventia que expeça ofício ao Juízo 

Deprecante, solicitando providências, com prazo de (30) trinta dias, sob 

pena de devolução imediata. Em caso de inércia, proceda-se a devolução 

da precatória com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005268-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005268-70.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Réu: Rodorápido Transportes Ltda Vistos, etc... Com fulcro nos artigos 9º 

e 10º, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte ré no 

prazo de (10) dez dias, sobre o petitório de (id.18797373) e o v. acórdão 

de (id.30686161), após conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007834-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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IRANI DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN OAB - MT5925-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS TOMAS CASTANHA OAB - MT4575-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS DAVID DE MORAES (REQUERIDO)

DATIVO BALBINO DE MORAES (REQUERIDO)

ERMIRO PEDRO DE SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007834-84.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Paranatinga 

- MT Autora: Irani da Costa Santana. Réu: Espólio de Dativo Balbino de 

Moraes. Vistos, etc. Considerando a certidão de (ID 30416617), hei por 

bem redesignar a audiência para inquirição de testemunhas para o dia 19 

de agosto de 2020, às 16h00min. Intime-se a parte ré, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de (10) dez dias, manifeste-se 

sobre o petitório e documentos de (ID 30376081 e ID 30376080). 

Comunique-se o douto Juízo deprecante. Cumpram-se os demais termos 

da decisão de (ID 27100327). Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005774-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID WENER ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MELISSA TEIXEIRA (REU)

 

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

dias, manifeste sobre o decurso de prazo para apresentação da defesa.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006775-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARRAIS COMERCIO E RPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 26103299.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002456-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDETE ANTONIO DE MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONY IGOR VICENTE DE MIRANDA OAB - 057.348.851-77 

(REPRESENTANTE)

 

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

dias, comprovem o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009201-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA RECICLAGEM LTDA - EPP (EMBARGANTE)

PATRICIA ZAMPRONI BRANCO (EMBARGANTE)

LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação dos advogados dos embargantes para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste sobre o petitório de ID 27646136.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011950-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAO DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA MOREIRA OAB - SC38080 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE FERREIRA BATISTA (REQUERIDO)

JAIR BAPTISTA CAMPOS (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 28818650.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009644-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLAUDIO GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre o petitório de ID 30525092.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013789-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. LAUCK - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

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

dias, requeira o que de direito, tendo em vista o cumprimento da medida 

liminar.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001959-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

FLAVIO AMERICO VIEIRA OAB - MT0008726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KOHNLEIN (REQUERIDO)

CRISTINE MORELLO WERLANG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 27869601.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012232-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 23 de 345



ANA ENCARNACION GARCIA PELISARO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado dos requerentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009615-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BACCHI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIR FATIMA JACOBOWSKI GEIER OAB - MT3437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, bem 

como para juntar a procuração.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005615-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KETHLYN INEZ DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005615-64.2020 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Caroline Dourado Machado Rocha. Executada: Kethlyn Inez dos Santos 

Silva. Vistos, etc. CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA, com 

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

Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de KETHLYN INEZ DOS 

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

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

Considerando os documentos de (fls.11/22 – correspondência ID 

30826652 e ID 30826647), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita. (art. 98, CPC) Cite-se a executada, para que no prazo de (03) 

três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. (art.829, da 

Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, no caso de integral 

pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos honorários será 

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

pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 

13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

será imediatamente intimada a executada: ao advogado da executada e/ou 

pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, da Lei nº 

13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge da executada. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) Cientifiquem-se a 

executada para que, querendo, ofereça embargos no prazo de (15) 

quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do mandado de 

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

Rondonópolis, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005772-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (EXEQUENTE)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR STANZIOLA OAB - PR51065 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005772-76.2016 Ação: Ordinária de Cobrança Autora: Pedromar 

Transportes Ltda. Réus: Fertilizantes Heringer S.A. e Bom Jesus 

Transportes e Logísticas Ltda. Vistos etc... PEDROMAR TRANSPORTES 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de FERTILIZANTES 

HERINGER S.A. E BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA. 

Devidamente citadas, apresentaram contestações, as quais restaram 

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

Inicialmente, colhe-se dos autos que a requerida Fertilizantes Heringer 

S.A., denunciou à lide o Sr. Evandro Batista Gianezini (fls.71/72), aduzindo 

que por se tratar de destinatário das mercadorias, seria o responsável 

pelo transporte, entretanto, compulsando os fólios processuais, não se 

verifica nenhuma das hipóteses do artigo 125 do Código de Processo Civil, 

assim, indefiro. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 
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providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005739-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA MARIA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA LOURENCO RIBEIRO OAB - MT19898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005739-86.2016 Ação: Cumprimento de Sentença Exequente: Raimunda 

Maria de Almeida. Executado: Itaú Unibanco S/A. Vistos, etc... Analisando 

o demonstrativo de (id.28664749), bem como, as manifestações das 

partes no (id.29397451 e id.31160016), denota-se que o mesmo está 

parcialmente equivocado, pois, computara equivocadamente os honorários 

sucumbenciais em (15%) quinze por cento, entretanto, a verba restou 

majorada em sede recursal para (20%) vinte por cento (id.21265695), 

assim, hei por bem em determinar nova remessa dos autos à Contadora 

Judicial, para confecção de cálculo atualizado do débito, em consonância 

com a sentença de (id.13627020) e o v. acórdão de (id.21265695), 

decotando-se a importância depositada no (id.24164321 – data 

07.12.2018) e, em havendo saldo, deverá ser incluída a multa e os 

honorários dispostos no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil 

(id.23905314). Por fim, cumprida a determinação supra, dê-se vista às 

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

Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005109-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIR LEME DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. DE SOUZA BORGES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005109-30.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Atair 

Leme de Souza. Executado: C. D. de Souza Borges Me. Vistos, etc... C. D. 

DE SOUZA BORGES ME, via seu curador especial, ingressou com 

‘Exceção de Pré-Executividade’ nos presentes autos que promove ATAIR 

LEME DE SOUZA, devidamente qualificado, pelos fatos elencados no 

(id.25738538). Instado a se manifestar, o excepto procurou rechaçar as 

alegações da parte excipiente no (id.30894298), vindo-me conclusos. D E 

C I D O: O objetivo da exceção da pré-executividade consiste em dar 

notícia da falta de requisito necessário à formação e desenvolvimento 

válido do processo de execução. Luiz Peixoto de Siqueira Filho, em sua 

obra 'Exceção de Pré-executividade, 3ª Edição, ed. Lumen Juris, (página 

75/76), lecionada: “Assim, quando houver nos autos arguição 

devidamente lastreada em prova pré-constituída, suficiente para embasar 

uma decisão sobre a questão, o juiz está obrigado a apreciá-la, visto que 

todos os atos posteriores de constrição material estão subordinados à 

regularidade da relação processual. No caso de não ser suficiente a 

prova produzida, torna-se necessário postergar a discussão para o 

momento mais apropriado, que é dos embargos”. O Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou no sentido de que a arguição de nulidade no 

processo de execução dar-se-ia por simples petição nos autos do 

processo, assim: “Execução. A nulidade do título em que se embasa a 

execução pode ser arguida por simples petição, uma vez que suscetível 

de exame ex officio, pelo juiz”. (Resp 3.264-PR, 3ª Turma, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, j. 28.6.90, DJU 18.2.91). Porém, a exceção de pré-executividade, a 

despeito da ausência de expressa previsão legal, tem sido admitida no 

ordenamento jurídico. Contudo, em razão de seu caráter excepcional, a 

princípio, apenas as matérias de ordem pública seriam alegáveis em tal 

sede, pois, pela sua natureza, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o 

que impede o condicionamento de sua apreciação à prévia segurança do 

juízo. Assim, como pode e cumpre ao juiz declarar de ofício, a inexistência 

dos pressupostos formais contemplados na lei processual civil, passo ao 

exame da matéria. Analisando a exceção de pré-executividade ajuizada, 

vê-se que a alegação de excesso de execução não deve prevalecer, 

tendo em vista que o demonstrativo de cálculo acostado a exordial 

obedeceu aos critérios dispostos em lei especial (cheque). Deste modo, 

conclui-se que os argumentos trazidos à liça pelo excipiente de forma 

negativa geral, devem ser repelidos de plano, e, em sendo assim só há um 

caminho a ser trilhado, qual seja, o indeferimento da pretensão, uma vez 

que perfeitamente correta e de acordo com os ditames legais a presente 

execução de título extrajudicial, impondo-se a rejeição do presente 

incidente, devendo a execução prosseguir-se até seus ulteriores termos. 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (id.25738538), e, via de 

consequência, determino o prosseguimento do feito executivo. Deixo de 

condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie. Intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para no prazo de (10) dez dias, 

requerer o que de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008869-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROVINA SEMENTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1008869-16.2018.8.11.0003 Vistos etc... PAULO ROBERTO DA CUNHA, 

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

presente ação em desfavor de PETROVINA SEMENTES LTDA. 

Devidamente intimada, apresentara impugnação aos embargos, a qual 

restou rechaçada pela parte embargante, vindo-me os autos conclusos. D 

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

de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

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

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

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

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

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

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 
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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 abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004401-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHADER WUNSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GILENO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE OAB - MT6973/O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1004401-09.2018.8.11.0003 Vistos etc... JHADER WUNSCHE, com 

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

presente ação em desfavor de VALTER CEZAR DE OLIVEIRA E GILENO 

GOMES DE ALMEIDA. Devidamente citados, apresentaram contestações, 

as quais restaram impugnadas pela parte autora, vindo-me os autos 

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

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

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

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

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

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

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

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009918-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANACELIA COUTINHO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009918-58.2019 Ação: Cobrança de Seguro c/c Repetição de Indébito 

Autora: Anacélia Coutinho Bezerra. Réus: Bv Financeira S.A. Crédito, 

Financiamento e Investimento e Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. 

Vistos, etc... ANACÉLIA COUTINHO BEZERRA, com qualificação nos 

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

desfavor de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO E CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 

Devidamente citadas, apresentaram contestações e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou as defesas, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Analisando a preliminar de ilegitimidade passiva da 

ré – Bv Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento-, não vejo 

como possa acolhê-la, haja vista que a legislação consumerista 

estabelece em seu artigo 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”, ademais, no artigo 7º, parágrafo único e artigo 25, 

do mesmo códex, dispõe sobre a responsabilidade solidária entre todos os 

integrantes inseridos na cadeia de fornecimento e intermediação do 

produto/serviço. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. 

RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA NO CASO CONCRETO. 1. A instituição financeira agravada é 

parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. O 

contrato de seguro em análise é comercializado pela agravada que recebe 

o pagamento dos prêmios, figura como estipulante no contrato de adesão 

e apõe sua marca na documentação, conferindo garantia ao negócio e se 

apresentando aos olhos do consumidor como a própria seguradora. 2. 

Ademais, reforçando o entendimento de que a instituição financeira se 

caracteriza como parte legítima para figurar no presente feito, cumpre 

atentar que os recorrentes apontam, justamente, que o banco recebeu 

diversos créditos e não repassou eventual saldo remanescente aos 

beneficiários, incorrendo em falha no dever de informação. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076619709, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly 
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da Silva, Julgado em 25/04/2018). “APELAÇÃO CIVEL. SEGUROS. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. 1. 

A instituição financeira demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo da presente demanda, considerando que participou ativamente da 

celebração do negócio. Teoria da Aparência. Precedentes. 2. 

Necessidade de desconstituição da sentença a fim de assegurar às 

partes o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. APELO 

PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.” (Apelação Cível Nº 

70075698845, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/11/2017). Ante o exposto, rejeito-a. De 

outro ponto, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo 

Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

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

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

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

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

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

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, remetam os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008334-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL TEODORO NEVES CHOMEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008334-24.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

Autora: Raquel Teodoro Neves Chomen. Ré: Unic Educacional Ltda. 

Vistos, etc... Analisando os termos dos petitórios de (id.31402479, 

id.31402480, id.31402481, id.31402482) e de (id.31402484), hei por bem 

em deferir o levantamento dos valores depositados no (id.31402482), com 

suas devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se o 

competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra e após pagas 

as custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008223-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADSON LIMA DE OLIVEIRA II (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINHO FRANCISCO DA SILVA (REU)

CELINA CHAGA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008223-69.2019.8.11.0003 Ação: RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS Autor: NADSON LIMA DE OLIVEIRA 

II. Réus: MARINHO FRANCISCO DA SILVA E CELINA CHAGA DA SILVA. 

Vistos etc... NADSON LIMA DE OLIVEIRA II, com qualificação nos autos, 

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

de MARINHO FRANCISCO DA SILVA E CELINA CHAGA DA SILVA. 

Devidamente citados, apresentaram contestação e, instada a se 

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

conclusos. D E C I D O: Inicialmente, analisando a impugnação à 

concessão da justiça gratuita concedida em favor da parte autora, não 

verifico nenhum elemento plausível para acolhê-la, haja vista que os réus 

não lograram êxito em comprovar que o autor possui condições de 

custear as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de 

sua família, assim, mantenho o benefício. De outro lado, determino a 

intimação da parte ré, via seu bastante procurador, para que no prazo de 

(15) quinze dias, recolha as custas processuais da reconvenção, sob 

pena de desconsideração do pedido. Ademais, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 27 de 345



probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012955-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA RIVELO PRIMO (ESPÓLIO)

LUCIANO RIVELO PRIMO (INVENTARIANTE)

ANDRE LUIZ RIVELO PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1012955-93.2019.8.11.0003 Vistos etc... ESPÓLIO DE ROSA RIVELO 

PRIMO, representado por ANDRE LUIZ RIVELO PRIMO E LUCIANO RIVELO 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

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

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

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, 24 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006405-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE JESUS DIAS (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:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006405-19.2018.8.11.0003 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização 

por Danos Morais Requerente: ROSÂNGELA DE JESUS DIAS. Requerida: 

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

etc... ROSANGELA DE JESUS DIAS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na presente ação que moveu em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

devidamente qualificado, postulou no (id.31027521), pugnando pela 

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

de cálculo atualizado do débito (id.31027522), vindo-me conclusos. D E C I 

D O: Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que 

proceda as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006432-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BORGES SANTOS OAB - MG201248 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006432-65.2019 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Aparecido Pereira da Silva. Réu: Globo Clube de Benefícios. Vistos etc... 

APARECIDO PEREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS. Devidamente citado, apresentara 

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

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

Inicialmente, analisando a preliminar de incompetência relativa do juízo, não 

verifico nenhum elemento plausível para acolhê-la, devendo ser aplicado 

ao presente caso o disposto no artigo 53, inciso V do Código de Processo 

Civil, assim, rejeito-a. No que tange à impugnação à concessão da justiça 

gratuita concedida em favor da parte autora, não verifico nenhum 

elemento plausível para acolhê-la, haja vista que o réu não logrou êxito em 

comprovar que o autor possui condições de custear as despesas 

processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, assim, 

mantenho o benefício. Ademais, verificando a denunciação à lide 

formulada pelo réu em sua peça defensiva, não verifico como possa 

acolhê-la, por não preencher os requisitos dispostos no artigo 125 do 

Código de Processo Civil. E ainda, sobre o tema a jurisprudência assente 

que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DE 

CONTRATO QUE LEVE À OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. I 

trata-se da ausência dos requisitos necessários ao enquadramento nas 

hipóteses previstas no art. 70 do código de processo civil. Ademais, ainda 

que fosse caso de autorizar a isenção das empresas denunciadas no 

pólo passivo da demanda, não seria possível o seu deferimento diante da 

ausência de documentação comprobatória da relação contratual entre a 

litisdenunciante e a litisdenunciada. agravo de instrumento conhecido e 

improvido.” (TJ-PA - AI: 200630057112 PA 2006300-57112, Relator: 

LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/09/2007, 

Data de Publicação: 13/06/2007) Ante o exposto, rejeito a denunciação à 

lide de (id.29505468, pág.10). De outro lado, com a entrada em vigor da Lei 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001486-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

NEIVA TREVISAN - ME (REU)

NEIVA TREVISAN (REU)

EMERSON JAK APARECIDO TREVISAN RIBAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001486-55.2016 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autora: 

Laudelina Pereira de Souza. Réus: Neiva Trevisan e Cia Ltda Me e Outros. 

Vistos, etc... Pelo que se verifica da certidão de (fl.226 – ID 31259177), os 

réus Neiva Trevisan e Cia Ltda Me, Neiva Trevisan e Emerson Jak 

Aparecido Trevisan Ribas, foram devidamente citados e não contestaram 

a ação. Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do 

Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o 

qual deverá ser intimado para apresentar defesa. Vindo aos autos, dê-se 

vista à parte autora, para manifestação em (10) dez dias, após conclusos. 

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

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005327-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICILETE DIAS CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WPB REPRESENTACOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005327-58.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Cleicilete Dias Campos. Ré: WPB Representações Fotográficas Ltda. 

Vistos, etc... Pelo que se verifica da certidão de (fl.79 – ID 29588517), a ré 

fora devidamente citada e não contestou a ação. Assim, com fulcro no 

inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código de Processo Civil, 

nomeio Curador Especial o NPJ - Núcleo de Práticas Jurídicas da 

Faculdade Uniasselvi de Rondonópolis, pelo advogado responsável, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa. Vindo aos autos, dê-se vista 

à parte autora, para manifestação em (10) dez dias, após conclusos. 

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

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002159-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

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

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE MELO (EXECUTADO)

APARECIDO DE MELO 57189668187 (EXECUTADO)

CARLOS VINICIUS DE MELO ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002159-14.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. Executados: 

Aparecido de Melo e Outros. Vistos, etc... Considerando os termos do 

petitório de (fl.60 – ID 26172609), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, determino a citação dos executados por edital, com fulcro 

no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. 

Prazo do edital é de (30) trinta dias. Deverá ainda a parte exequente, 

retirar o edital em (10) dez dias e providenciar sua publicação no jornal 

local, no mesmo prazo, comprovando nos autos, em consonância com o 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC. Transcorridos os prazos, 

o que deve ser certificado, dê-se vista à parte exequente, para 

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

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

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000675-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANEER DE CAMPOS GIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Itrio Rodrigues (REQUERIDO)

Aracy Reinaldo Rodrigues (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000675-90.2019 Ação: Adjudicação Compulsória Autora: Vaneer de 

Campos Gil. Réus: Itrio Rodrigues e Aracy Reinaldo Rodrigues. Vistos, 

etc... Pelo que se verifica da certidão de (fl.69 – ID 30905621), os réus 

foram devidamente citados e não contestaram a ação. Assim, com fulcro 

no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código de Processo Civil, 

nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual deverá ser intimado 

para apresentar defesa. Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para 

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

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

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006770-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TORNEARIA CAICARA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - 006.023.901-84 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006770-10.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Tornearia Caiçara Ltda Me. Ré: Editora Net Mundy Ltda EPP. Vistos, etc... 

Pelo que se verifica da certidão de (fl.88 – ID 24252363), a ré fora 

devidamente citada e não contestou a ação. Assim, com fulcro no inciso II 

e no parágrafo único do artigo 72 do Código de Processo Civil, nomeio 

Curador Especial o Defensor Público, o qual deverá ser intimado para 

apresentar defesa. Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para 

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

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

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004486-63.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENCON LOGISTICA TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004486-63.2016 Ação: Monitória Autora: Mundial Sucção e Solos Ltda 

Me. Ré: Gencon Logística, Transportes e Armazéns Gerais Ltda. Vistos, 

etc... Analisando os termos do petitório de (id.31493253), hei por bem em 

deferir o pedido, expedindo-se carta precatória de citação, com prazo de 

(45) quarenta e cinco dias para seu cumprimento, em consonância com o 

disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se 

de imediato. Rondonópolis, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1005663-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACRAM BADIH DIB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA VIEIRA ALVES DIB OAB - 396.164.521-34 (REPRESENTANTE)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA RODRIGUES (REU)

JOSE RODRIGUES FILHO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005663-57.2019 Ação: Despejo por Falta de Pagamento Autor: Espólio 

de Acram Badih Dib. Réu: José Rodrigues Filho e Outra. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30989508), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2020, às 09h00min, 

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

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001479-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLI RIBEIRO MACEDO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001479-24.2020 Ação: Cobrança Autor Banco Bradesco S.A. Réu: Erli 

Ribeiro Macedo. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de 

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

em desfavor de ERLI RIBEIRO MACEDO, com qualificação nos autos, 

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

Em consonância com o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 07 de outubro de 

2020, às 09h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos 

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

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000935-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALLYS HENRIQUE DE MELO GARCIA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000935-36.2020 Ação: Cobrança Autora: Anhanguera Educacional 

Participações S.A. Réu: Thallys Henrique de Melo Garcia. Vistos, etc. 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., pessoa jurídica de 

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

em desfavor de THALLYS HENRIQUE DE MELO GARCIA, com qualificação 

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

E C I D O: Em consonância com o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 07 

de outubro de 2020, às 10h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo 

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

do Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

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

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 24 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001429-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IBERE RICARDO JANUARIO EVANGELISTA OAB - SP292032 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOBIO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001429-95.2020 Ação: Monitória Autor: Centro de Gestão de Meios de 

Pagamentos S.A. Ré: Rondobio Transportes Rodoviários Ltda. Vistos, etc. 

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A., pessoa jurídica 

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

em desfavor de RONDOBIO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (art.700 CPC). Defiro, pois, de plano, a 

expedição de mandado, com prazo de (15) quinze dias, nos termos do 

pedido inicial, anotando-se, nesse mandado que, caso a ré cumpra, ficará 

isenta de custas, entretanto, estes, para o caso de não cumprimento são 

fixados honorários advocatícios na razão de 05% (cinco por cento), sobre 

o valor atribuído à causa (art.701, caput e §1º, do CPC). Conste, ainda, na 

carta (art.700, §7º e art.246, I, CPC), que, nesse prazo, a ré poderá 

oferecer embargos, e que, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

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

Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003396-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003396-78.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaucard S.A. 

Ré: Janaina da Silva. Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S.A., pessoa jurídica 

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

e Apreensão” em desfavor de JANAINA DA SILVA, com qualificação nos 

autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Considerando-se a documentação juntada 

que comprova a mora da devedora, defiro, liminarmente, a medida. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o 

autor. Nos termos do § 1º do artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a 

redação dada pela Lei n. º 10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No 

prazo acima mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus (§2º, com redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor 

do AgRg no REsp nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários 

advocatícios em 10% sobre tais valores. De outro norte, fica 

terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até 

esgotado o prazo acima consignado. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da 

liminar (§3º, com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que 

a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado 

da faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 24 de abril 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003330-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA FOGACA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003330-98.2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda. Réu: Marcos Antonio da Silva Fogaca. 

Vistos, etc. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

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

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de MARCOS ANTONIO DA 

SILVA FOGACA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

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

emenda a inicial de (fls.42/45 – ID 31112557 e ID 31112561). 

Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora do 

devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a autora. Nos termos do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 
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indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 24 de abril 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009612-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO(A))

RODRIGO SARNO GOMES OAB - SP203990 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMBO & AGOSTINI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009612-89.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: São Paulo – 

SP. Autor: Scania Banco S/A. Réu: Rambo & Agostini Ltda - ME. Vistos, 

etc. Considerando os termos do petitório de (ID 29205407), determino a 

devolução da presente Carta Precatória, mediante as cautelas de estilo. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 24 de abril de 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006972-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BUENO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LEANDRO FRICK DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006972-16.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Primavera 

do Leste - MT Autor/Exequente: Brasil Central Máquinas e Equipamentos 

Agrícolas Ltda. Réus/Executados: Lenaadro Frick de Oliveira e Outro. 

Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de (ID 29787782), 

determino a devolução da presente Carta Precatória, mediante as cautelas 

de estilo. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 24 de 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002145-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EVELYN PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002145-25.2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S.A. – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Ré: Evelyn Pereira da Silva. Vistos, etc. 

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

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

e Apreensão” em desfavor de EVELYN PEREIRA DA SILVA, com 

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

conclusos. D E C I D O: Considerando-se a documentação juntada que 

comprova a mora da devedora, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a autora. Nos 

termos do § 1º do artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada 

pela Lei n. º 10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada 

a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 24 de abril 

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

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006515-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL BAROZZI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006515-47.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito. Autora: 

Comercial Barozzi Ltda. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. COMERCIAL BAROZZI LTDA, pessoa jurídica de 

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

de Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – 

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

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

Aduz a parte autora em sua exordial que é consumidora de energia 

elétrica da Unidade Consumidora nº6/104774-5; que, a ré imputa-lhe 

débitos nos valores de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e 

R$4.649,78 (quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e 

oito centavos), ambas com vencimento para o dia 30/03/2020; que, os 

referidos valores correspondem à recuperação de consumo, conforme 

documentos de (ID 31204134). Ademais, comprovara nos autos que se 

encontra adimplente com as faturas regulares referente ao período de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 32 de 345



maio/2019 a janeiro/2020. Por derradeiro, a parte autora requer em sede 

de tutela provisória de urgência que a parte ré suspenda a cobrança dos 

débitos discutidos nos autos, bem como, abstenha-se de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/104774-5, 

e, ainda, abstenha-se de incluir o nome e CNPJ da parte autora nos órgãos 

de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária, nos termos 

do item ‘01’, ‘02’ e ‘03’ (ID 31204063, pág.22/23). D E C I D O: O artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação 

proposta pela autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos 

autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. 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. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. O corte no fornecimento 

de energia elétrica como meio de obrigar o usuário ao pagamento de 

débitos pretéritos extrapola os limites da legalidade. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080288061, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Julgado em 03/04/2019).” (TJ-RS - AI: 70080288061 RS, 

Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 03/04/2019, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

09/04/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. 

É lícita, após aviso prévio, a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica em razão do inadimplemento do usuário. Art. 6º, § 3º, II, da Lei 

8.987/95. O corte amparado em dívida pretérita, contudo, revela-se 

abusivo e ilegítimo, pois constrange o consumidor ao pagamento, sem 

atender aos interesses da coletividade, em manifesta afronta ao disposto 

no art. 42 do CDC. Hipótese dos autos em que se encontram presentes os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do 

CPC, notadamente porque comprovada a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, uma vez que o débito exigido pela concessionária, a título 

de recuperação de consumo de energia elétrica, refere-se a períodos não 

atuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70077355444 

RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 26/06/2018, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/07/2018) (grifei) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de 

elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de consumo 

entendido pela requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não 

deve prevalecer. Denota-se que o corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês. O fumus 

boni juris reside, dessa forma, na cobrança perpetrada a título 

recuperação de consumo conforme alegado pela parte autora, enquanto 

que o periculum in mora está fundado no dano (eventual suspensão do 

serviço prestado pela ré). Assim, defiro parcialmente a tutela provisória de 

urgência suplicada na inicial para determinar que a empresa ré 

abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº6/104774-5, bem como, de incluir o nome e CNPJ da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto, em 

razão dos supostos débitos nos importes de R$4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais) e R$4.649,78 (quatro mil, seiscentos e quarenta e nove 

reais e setenta e oito centavos), ambas com vencimento para o dia 

30/03/2020, conforme documentos de (ID 31204134), sob pena de 

aplicação de astreintes no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia 

de descumprimento, limitando-se à importância de R$3.000,00 (três mil 

reais), até ulteriores deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o 

pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘09’ de (ID 

31204063, pág.24), 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 art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 07 de outubro de 2020, às 10h30min, no 

CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

§8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

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

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

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

Cumpra-se de imediato. Roo-MT, 24 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001656-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA PORTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA PORTO SOUZA OAB - MT25612/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001656-85.2020 Ação: Declaratória de Nulidade de Débito. Autora: 

Elida Porto. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Vistos, etc. ELIDA PORTO, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em 

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

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

urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora em sua 

exordial que é consumidora de energia elétrica da Unidade Consumidora 

nº6/99258-6; que, a ré imputa-lhe débitos nos valores de R$1.106,10 (um 

mil, cento e seis reais e dez centavos) e R$2.237,18 (dois mil, duzentos e 

trinta e sete reais e dezoito centavos), ambas com vencimento para o dia 

30/12/2019, conforme documentos de (ID 28852448 e ID 28852449); que, 

os referidos valores correspondem à recuperação de consumo. Ademais, 

comprovara nos autos que se encontra adimplente com as faturas 

regulares referente ao período de fevereiro/2019 a janeiro/2020, conforme 

documentos de (ID 29047293 e 29047294). Por derradeiro, a parte autora 

requer em sede de tutela provisória de urgência que a parte ré suspenda 

a cobrança das faturas discutidas nos autos, bem como, abstenha-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 

6/99258-6, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$500,00 

(quinhentos reais), nos termos do item ‘a’ (ID 28852443, pág.19). D E C I D 

O: Considerando os documentos de (ID’s 29044639 e 29047291), hei por 
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bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação 

proposta pela autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos 

autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. 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. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. O corte no fornecimento 

de energia elétrica como meio de obrigar o usuário ao pagamento de 

débitos pretéritos extrapola os limites da legalidade. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080288061, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Julgado em 03/04/2019).” (TJ-RS - AI: 70080288061 RS, 

Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 03/04/2019, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

09/04/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. 

É lícita, após aviso prévio, a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica em razão do inadimplemento do usuário. Art. 6º, § 3º, II, da Lei 

8.987/95. O corte amparado em dívida pretérita, contudo, revela-se 

abusivo e ilegítimo, pois constrange o consumidor ao pagamento, sem 

atender aos interesses da coletividade, em manifesta afronta ao disposto 

no art. 42 do CDC. Hipótese dos autos em que se encontram presentes os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do 

CPC, notadamente porque comprovada a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, uma vez que o débito exigido pela concessionária, a título 

de recuperação de consumo de energia elétrica, refere-se a períodos não 

atuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70077355444 

RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 26/06/2018, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/07/2018) (grifei) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de 

elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de consumo 

entendido pela requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não 

deve prevalecer. Denota-se que o corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês. O fumus 

boni juris reside, dessa forma, na cobrança perpetrada a título 

recuperação de consumo conforme alegado pela parte autora, enquanto 

que o periculum in mora está fundado no dano (eventual suspensão do 

serviço prestado pela ré). Assim, defiro parcialmente a tutela provisória de 

urgência suplicada na inicial para determinar que a empresa ré suspenda 

a cobrança das faturas discutidas nos autos (ID 28852448 e ID 

28852449), bem como, abstenha-se de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6/99258-6, sob pena de 

aplicação de astreintes no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia 

de descumprimento, limitando-se à importância de R$3.000,00 (três mil 

reais), até ulteriores deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o 

pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘c’ de (ID 28852443, 

pág.20), 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 art. 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 07 

de outubro de 2020, às 11h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo 

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

do Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

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

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se de imediato. Roo-MT, 24 de abril 

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

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012729-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MORAES SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MORAIS DODO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012729-25.2018 Ação: Usucapião Extraordinário Autor: Maria 

Aparecida Rodrigues de Moraes Souza. Réu: Manoel Moraes Dodo. Vistos 

etc. MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MORAES SOUZA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de MANOEL MORAES DODO, com qualificação nos autos. Num 

primeiro momento, foi determinada a emenda a inicial (ID 16697095 e ID 

22412480), não cumprindo o determinado, consoante informa a certidão 

de (ID 24649901), sobrevindo a sentença extintiva (ID 29307754). Da 

sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 29443543), vindo-me 

os autos concluso. D E C I D O: Dispõe o artigo 331 do Código de Processo 

Civil que “Indeferida a petição Inicial, o autor poderá apelar, facultado ao 

juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se”. Analisando a questão posta à 

liça, não vejo nenhum elemento plausível no sentido de que a decisão deva 

ser modificada, razão pela qual, mantenho-a. Com fulcro no §1° do art. 331 

do Código de Processo Civil, determino a citação do réu para responder o 

recurso, querendo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002602-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI FRUTUOSO SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

LUIZ SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO(A))

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 
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nº1002602-57.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Campo 

Grande - MS Autor: Rodnei Frutuoso Souza de Lima. Réu: Concessionária 

Rota do Oeste S/A. Vistos, etc. Para inquirição da testemunha, hei por bem 

em designar o dia 16 de setembro de 2020, às 14h00min. Comunique-se o 

douto Juízo deprecante. Cumpra-se a presente, servindo a cópia como 

mandado. Caso a secretaria observe a falta de alguma peça 

imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo 

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

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

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005285-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE CAMPOS BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005285-67.2020 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Douglas 

Henrique Campos Bezerra. Ré: Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais S.A. Vistos, etc. DOUGLAS HENRIQUE CAMPOS BEZERRA, com 

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

Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., pessoa jurídica de direito 

privado, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da 

Justiça Gratuita. D E C I D O: Inicialmente, acolho a emenda a inicial de 

(fls.50/61 – correspondência ID 31293217 a ID 31293220). Considerando 

os documentos de (fls.34/35 – correspondência ID 30677325), hei por bem 

em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Considerando o 

fato de que a presente ação versa sobre cobrança de seguro obrigatório 

em decorrência de acidente de veículo automotor e, ciente de que é de 

conhecimento público que a seguradora que integra o polo passivo, neste 

tipo de ação, costumeiramente entabula acordo, somente, após a 

produção de prova pericial, hei por bem não designar a audiência de 

conciliação prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil e o faço 

com fulcro no artigo 139, incisos II, V e VI do Código de Processo Civil. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, do Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000893-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR ALVES SPROCATI (EXECUTADO)

SONIA APARECIDA ALVES SPROCATI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000893-87.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Sicredi Sul MT. Executados: Paulo Cesar Alves Sprocati e Outra. Vistos, 

etc. Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo 

Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo 

o bloqueio on line de valores e requisição de informações, bem como, os 

convênios “Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca 

de endereço dos executados (Id. 27677233), conforme extratos em 

anexo. Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000751-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE CARANZONI DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO ADRIANO SILVA DE REZENDE (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000751-17.2019 Ação: Monitória Autora: Dulce Caranzoni de Abreu. 

Réu: Jairo Adriano Silva de Rezende. Vistos, etc. Atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de 

valores e requisição de informações, bem como, o convênio “Infojud”, hei 

por bem em deferir o pedido de busca de endereço do réu (ID. 29631212), 

conforme extratos em anexo. Intime-se a parte autora, para que no prazo 

de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000297-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000297-42.2016 Ação: Execução Exequente: HSBC Bank Brasil S/A – 

Banco Múltiplo. Executado: Luiz Carlos da Silva. Vistos, etc. Atentando 

pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça 

com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line 

de valores e requisição de informações, bem como, o convênio “Infojud”, 

hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço do executado (ID. 

24632862), conforme extratos em anexo. Intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007132-41.2019.8.11.0003

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:

JHEIMY TEIXEIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007132-41.2019 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni Financeira 

S/A. Ré: Jheimy Teixeira da Cruz. Vistos, etc. Atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de 

valores e requisição de informações, bem como, os convênios “Renajud” e 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço do réu 

(Id. 29024306), conforme extratos em anexo. Intime-se a parte autora, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se 
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o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004885-24.2018.8.11.0003

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:

LAURA RUBIA WALOSK DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1004885-24.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni Financeira 

S/A. Réu: Laura Rubia Walosk de Souza. Vistos, etc... OMNI FINANCEIRA 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, via sua bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente demanda em desfavor de LAURA 

RUBIA WALOSK DE SOUZA, com qualificação nos autos. Da análise 

detida dos autos, verifica-se que a parte ré noticiara a conexão do 

presente feito com o processo n.º1009340-32.2018.8.11.0003, distribuído 

perante o juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca. Devidamente intimada, a 

parte autora refutou a alegação de conexão aduzida pela ré, conforme 

petitório de (ID 16976440), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Pois bem, a conexão não é um critério de 

competência, senão uma maneira de deslocação de competência. Atende 

a interesse de organização judiciária, a lei de economia interna, ou seja, 

apenas a desloca a favor do juízo que conheceu da lide tornada dupla em 

primeiro lugar, ao escopo tão-somente de prevenir julgamentos 

conflitantes. A propósito, o inserto no artigo 55, do Código de Processo 

Civil “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o objeto ou a causa de pedir”, portanto, é lição normatizadora que 

são conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a 

causa de pedir, e, no caso, vê-se claramente que tais pressupostos 

sobressaem de forma inequívoca. Ademais, o § 3º do referido artigo assim 

disciplina: “§3º Serão reunidas para julgamento conjunto os processos 

que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou 

contraditórias caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre 

eles.” E ainda o artigo 59, do Código de Processo Civil: “Art. 59. O registro 

ou distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.” E a jurisprudência 

assim deixou assente: “A reunião de ações, pela conexão, é medida 

cabível, não se exigindo, nesta espécie, a identidade de partes” (RJTJMS 

105/13). Outrossim, conforme disposto no artigo 55, do Código de 

Processo Civil, tratando-se de caso de deslocação de competência, a 

medida tem cabimento até mesmo de ofício, devendo se reconhecer que, 

presentes os requisitos próprios, o dispositivo em questão traduz norma 

cogente, de indeclinável conhecimento pelo juiz. Há que se considerar 

ainda, não obstante respeitáveis entendimentos em contrário, que para 

evitar eventual conflito de decisões, possível na espécie, o julgador é 

obrigado a proceder à reunião dos processos, tratando-se no caso, em 

verdade, de matéria de ordem pública e, portanto, norma cogente. Nesse 

passo, incumbiria ao juiz, mesmo na ausência de arguição das partes, o 

conhecimento da matéria de ofício, senão vejamos: “Estando referidas 

ações em trâmite perante juízes diversos territorialmente, considera-se 

prevento aquele no qual foi distribuída a ação com ocorrência de citação 

válida, consoante dispõe o art. 219 do Código de Processo Civil, e 

conforme entendimento jurisprudencial dominante.” (TJMG-118094). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE SUSPENDEU A CAUTELAR ATÉ 

JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL TRAMITANDO EM OUTRO JUÍZO. 

DESNECESSIDADE. PREVENÇÃO. CONEXÃO. RECONHECIMENTO DE 

OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. A 

necessidade de julgamento simultâneo da ação de busca e apreensão e 

da ação revisional torna-se evidente ao fundamento de perigo de decisões 

contraditórias, uma vez que as matérias a serem decididas sofrem 

influência mútua. De acordo o § 3ª, art. 55 do NCPC, os processos serão 

reunidos para julgamento conjunto evitando-se risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles. Portanto, desnecessária, a suspensão da 

busca e apreensão, até o julgamento da ação revisional, sendo impositivo, 

no caso, o reconhecimento de ofício da prevenção do Juízo e a conexão, 

por se tratar de matéria de ordem pública.” (TJ-BA - AI: 

00101090520168050000, Relator: Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2016) Em consulta no 

sistema informatizado Processo Judicial Eletrônico - PJE do Egrégio 

T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a ,  n o  a n d a m e n t o  d o  P r o c e s s o 

n.º1009340-32.2018.8.11.0003, que tramita perante esta 2ª Vara Cível, 

verifica-se que a distribuição do processo deu-se no dia 10 de outubro de 

2018, enquanto o presente feito fora proposto no dia 29 de junho de 2018, 

produzindo o ato os efeitos previstos nos artigos 58 e 59, do Código de 

Processo Civil, em especial aquele que tornou este Juízo prevento para 

análise de todas as questões processuais atinentes a questão em 

discussão. Deste modo, é indiscutivelmente prevento o Juízo da 1ª Vara 

Cível desta Comarca, para análise das ações conexas, posto que a 

distribuição da primeira ação se perfectibilizou primeiramente neste Juízo. 

Em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, pelo 

reconhecimento da conexão por prevenção do presente feito aos demais. 

Pelo exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, hei por bem em 

determinar que a Sra. Gestora expeça ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível 

desta Comarca, encaminhando-o via malote digital, para que remeta os 

autos de n.º1009340-32.2018.8.11.0003, apensando-o ao presente feito, 

em razão da conexão por prevenção, eis que o Juízo desta 1ª Vara Cível 

é competente para dirimir a questão. Intimem-se Cumpra-se. 

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

da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002554-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BARBOZA MORENO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002554-98.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Thiago Barboza Moreno. Réu: Vivo – Telefônica Brasil S/A. Vistos, etc. 

THIAGO BARBOZA MORENO, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” 

em desfavor de VIVO – TELEFÔNICA BRASIL S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os 

autos conclusos. Aduz a parte autora que, no dia 16/06/2016, realizara a 

contratação dos serviços prestados pela ré; que, após (6) seis meses da 

data da contratação, solicitara o cancelamento dos serviços; que, no dia 

19/11/2019, a ré encaminhara ao autor uma fatura referente a um suposto 

débito no valor de R$404,26 (quatrocentos e quatro reais e vinte e seis 

centavos), referente aos meses de 26/04/2018, 26/05/2018 e 26/06/2018; 

que, no dia 20/11/2019, realizara o pagamento do débito retromencionado. 

Ademais, que soubera estar seu nome e CPF incluídos nos órgãos de 

proteção ao crédito, em razão de um suposto débito no valor de R$526,85 

(quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos), com 

vencimento para o dia 29/05/2017, conforme documento de (ID 29373503). 

Por derradeiro, requer em sede de tutela provisória de urgência a 

exclusão do nome e CPF da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, em razão do débito discutido nos autos, sob pena de aplicação de 

multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), conforme requerido no item ‘a’ 

de (ID 29373018, pág.09). D E C I D O: Considerando os documentos 

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

Gratuita (art. 98, CPC). 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 
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invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - DEFERIMENTO - 

PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. - Presentes os requisitos 

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

do processo, há que se conceder a tutela de urgência para retirada do 

nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 

10000180868721001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

NEGATIVA SOBRE A DÍVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO 

CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - REQUISITOS - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO. - Nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de 

urgência será concedida quando estiverem evidenciados a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - 

Preenchidos os requisitos necessários para a concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela, esta deve ser deferida.” (TJ-MG - AI: 

10000170092373001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 

20/08/0017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

24/08/2017) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

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

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

prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito se constatado durante a 

instrução processual que o débito é devido. Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do 

nome e CPF da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, em razão 

do suposto débito no valor de R$526,85 (quinhentos e vinte e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), com vencimento para o dia 29/05/2017, 

conforme documento de (ID 29373503), até ulteriores deliberações deste 

juízo. Ademais, deixo de aplicar multa por descumprimento e, via de 

consequência, determino que seja expedido ofício ao SPC/SERASA para 

que procedam a suspensão dos efeitos da negativação do nome e CPF da 

parte autora (art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no item ‘c’ de (ID 29373018, pág.10), 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 19 de outubro de 2020, às 

08h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, 

I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001887-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY ALVES MAIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1001887-15.2020 Ação: Embargos à Execução Embargante: Adrielly 

Alves Maia. Embargado: Banco do Brasil S/A. Vistos, etc. ADRIELLY 

ALVES MAIA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com os 

presentes “Embargos à Execução” em desfavor de BANCO DO BRASIL 

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

do feito executivo, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Primeiramente, acolho a emenda a inicial de (ID 29899220). Considerando o 

documento de (ID 28981615), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). De acordo com o art. 919, caput, Código 

de Processo Civil, os embargos dos executados não terão efeito 

suspensivo. Ao contrário de norma anterior, que determinava o 

recebimento dos embargos dos devedores em seu efeito suspensivo, a 

legislação processual em vigor prevê que, em regra, os embargos não 

suspendem a execução. De acordo com o dispositivo legal, para que os 

embargos dos devedores suspendam a execução, é necessária a 

verificação dos requisitos da tutela provisória, bem como, que seja 

garantido o juízo mediante penhora, depósito ou caução (Art. 919, §1º, 

CPC). Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Manual de Direito 

Processual Civil, Volume Único, Editora Juspodivm, 8ª Edição, ano: 2016, 

p.1.258, que para a concessão do efeito suspensivo deverá haver nos 

autos “a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” e, mais, 

que “segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo 

deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do 

juízo”. No caso posto em discussão, verifico que não há necessidade de 

se emprestar o efeito suspensivo aos embargos, porque, em tese não 

afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem 

presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que 

são verossímeis as alegações da embargante. Ademais, o § 1º, do 

mencionado dispositivo legal, estabeleceu que, diante da presença de 

determinados pressupostos, vale dizer, a relevância dos fundamentos do 

embargante e, em decorrência do prosseguimento da execução, a 

possibilidade de lhe advir lesão grave e de difícil reparação, desde que 

esteja garantido o juízo, poderá o julgador atribuir efeito suspensivo à 

ação constitutiva-negativa, in verbis: " O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes", o que não é o caso dos autos, mesmo porque o embargante 

não ofereceu qualquer garantia ao juízo, requisito indispensável, nos 

termos do §1º, art.919, do Código de Processo Civil. Humberto Theodoro 

Júnior, discorrendo sobre os requisitos necessários para a concessão de 

efeito suspensivo aos embargos do devedor, aduz que: "os fundamentos 

dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à 

execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito 

plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve 

insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível 

para as medidas cautelares." (A Reforma da Execução do Título 

Extrajudicial, Ed. Forense, 1ª ed., pág. 195) Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. Os 

embargos do executado poderão ser recebidos no efeito suspensivo 

quando presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam: a) 

requerimento do embargante; b) presença dos requisitos para concessão 

da tutela provisória; c) execução garantida por penhora, depósito ou 

caução suficiente. No caso sub judice, não há garantia suficiente do juízo, 

tampouco os fundamentos da parte-embargante são relevantes ao ponto 

de suspender a execução, motivos pelos quais descabe a concessão do 

efeito suspensivo. Agravo de instrumento provido.” (TJ-RS - AI: 

70080159072 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 

25/04/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 02/05/2019) (grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 

919 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE PROBAILIDADE 

DO DIREITO. REFORMA DA DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS DO 

DEVEDOR EM EFEITO SUSPENSIVO. A concessão do efeito suspensivo 

aos embargos do devedor ocorre somente quando preenchidos os 

mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, 

quais sejam, relevância dos fundamentos e perigo manifesto de dano 

grave, de difícil ou incerta reparação, e desde que haja requerimento do 

embargante e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes. Inexiste probabilidade do direito alegado pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 37 de 345



embargante que alega abusividade dos encargos por ele livremente 

assumidos, em pleno gozo do exercício da autonomia da vontade. Recurso 

de agravo de instrumento a que se dá provimento.” (TJ-MG - AI: 

10000190134106001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 

06/08/0019, Data de Publicação: 09/08/2019) Assim, não tendo como 

relevantes os argumentos levados a feito pelo embargante a ensejar o 

almejado efeito suspensivo, hei por bem em receber os embargos sem 

efeito suspensivo – (art. 919, CPC) uma vez que não há demonstração de 

relevância para que o processo executivo tenha seu curso suspenso. 

Ouça-se o exequente/embargado no prazo de (15) quinze dias – (920, I, 

CPC), vindo aos autos vista a parte executada, ora embargante, para que 

se manifeste no prazo de (10) dez dias, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016674-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016674-83.2019 Ação: Embargos à Execução Embargante: Lufti 

Mikhael Farah Neto. Embargado: Banco do Brasil S/A. Vistos, etc. LUFTI 

MIKHAEL FARAH NETO, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com os presentes “Embargos à Execução” em desfavor de BANCO 

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

suspensão do feito executivo, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

De acordo com o Art. 919, caput, Código de Processo Civil, os embargos 

dos executados não terão efeito suspensivo. Ao contrário de norma 

anterior, que determinava o recebimento dos embargos dos devedores em 

seu efeito suspensivo, a legislação processual em vigor prevê que, em 

regra, os embargos não suspendem a execução. De acordo com o 

dispositivo legal, para que os embargos dos devedores suspendam a 

execução, é necessária a verificação dos requisitos da tutela provisória, 

bem como, que seja garantido o juízo mediante penhora, depósito ou 

caução (Art. 919, §1º, CPC). Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, 

em seu Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora 

Juspodivm, 8ª Edição, ano: 2016, p.1.258, que para a concessão do efeito 

suspensivo deverá haver nos autos “a comprovação de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo” e, mais, que “segundo a redação do dispositivo 

ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser 

interpretado como garantia total do juízo”. No caso posto em discussão, 

verifico que não há necessidade de se emprestar o efeito suspensivo aos 

embargos, porque, em tese não afloraram os requisitos da probabilidade, 

no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e 

convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

embargante. Humberto Theodoro Júnior, discorrendo sobre os requisitos 

necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do 

devedor, aduz que: "os fundamentos dos embargos deverão ser 

relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos 

verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a 

possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é 

algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares." 

(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Ed. Forense, 1ª ed., pág. 

195) Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. Os embargos do executado poderão 

ser recebidos no efeito suspensivo quando presentes os requisitos do art. 

919, § 1º, do CPC, quais sejam: a) requerimento do embargante; b) 

presença dos requisitos para concessão da tutela provisória; c) execução 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. No caso sub judice, 

não há garantia suficiente do juízo, tampouco os fundamentos da 

parte-embargante são relevantes ao ponto de suspender a execução, 

motivos pelos quais descabe a concessão do efeito suspensivo. Agravo 

de instrumento provido.” (TJ-RS - AI: 70080159072 RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019) (grifei) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 919 DO CPC. REQUISITOS 

AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE PROBAILIDADE DO DIREITO. REFORMA DA 

DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS DO DEVEDOR EM EFEITO 

SUSPENSIVO. A concessão do efeito suspensivo aos embargos do 

devedor ocorre somente quando preenchidos os mesmos requisitos que 

se exige para a concessão da tutela provisória, quais sejam, relevância 

dos fundamentos e perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta 

reparação, e desde que haja requerimento do embargante e a execução já 

esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Inexiste 

probabilidade do direito alegado pelo embargante que alega abusividade 

dos encargos por ele livremente assumidos, em pleno gozo do exercício 

da autonomia da vontade. Recurso de agravo de instrumento a que se dá 

provimento.” (TJ-MG - AI: 10000190134106001 MG, Relator: Rogério 

Medeiros, Data de Julgamento: 06/08/0019, Data de Publicação: 

09/08/2019) Assim, não tendo como relevantes os argumentos levados a 

feito pelo embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo, hei por bem 

em receber os embargos sem efeito suspensivo – (art. 919, CPC) uma vez 

que não há demonstração de relevância para que o processo executivo 

tenha seu curso suspenso. Ouça-se o exequente/embargado no prazo de 

(15) quinze dias – (920, I, CPC), vindo aos autos vista a parte executada, 

ora embargante, para que se manifeste no prazo de (10) dez dias, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003532-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM PAULA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003532-75.2020 Ação: Revisional de Contrato Autora: Miriam Paula 

Ferreira de Souza. Réu: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento. 

Vistos, etc. MIRIAM PAULA FERREIRA DE SOUZA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação 

Revisional de Contrato”, em desfavor de OMNI S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que celebrará com o réu empréstimo 

mediante cédula de crédito bancário no valor de R$30.000,00 (trinta mil 

reais), o qual seria adimplido em (48) quarenta e oito parcelas mensais no 

valor de R$1.367,93 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e 

três centavos) cada, conforme documento de (ID 29764735). Por fim, 

requer em sede de tutela provisória de urgência que a) seja autorizado a 

autora a consignação nos autos do valor que entende devido, qual seja, o 

importe de R$956,49 (novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e 

nove centavos); b) que a parte ré se abstenha de incluir o nome e CPF da 

autora nos órgãos de restrição ao crédito, conforme requerido no item ‘b’ 

de (ID 29764725, pág.22). D E C I D O: Considerando os documentos de (ID 

30869574), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

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

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

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

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

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

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

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

tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para 

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

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

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

provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário 

também tem um tempo de duração predeterminado, não durando 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 38 de 345



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

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

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

que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da parte autora, 

muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, 

apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis 

que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da 

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

com o trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que 

quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final 

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

prejulgamento do feito. De outro norte, há que se destacar que para que 

seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) 

deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, 

CPC). Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- REVISIONAL DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 330 DO 

CPC/15 - DEPÓSITO DAS PARCELAS - VALORES INCONTROVERSOS OU 

VALOR INTEGRAL - AFASTAMENTO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - 

INCLUSÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - LEGALIDADE 

- MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO - VEDAÇÃO. Para a concessão 

da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos 

previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do 

direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão. 

Não é o caso de autorizar o depósito judicial, porquanto a satisfação do 

crédito incontroverso na forma contratada facilita o seu recebimento pelo 

credor, além de evitar os entraves burocráticos enfrentados para o 

levantamento das quantias em contas judiciais. A inscrição do nome do 

devedor em órgãos de restrição ao crédito sinaliza o exercício regular do 

direito do credor, não havendo que se falar em concessão do efeito 

liberatório em razão do simples ajuizamento da ação revisional. Não é 

cabível a manutenção da Agravada na posse do veículo, pois restringiria o 

direito constitucionalmente garantido à parte agravante de reaver o bem, 

conforme estabelecido no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição da 

República.” (TJ-MG - AI: 10000160531505001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 26/01/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA.TUTELA DE URGÊNCIA.RETIRADA/ABSTENÇÃO DE 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.MANUTENÇÃO NA 

POSSE DO BEM.VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.AUSÊNCIA. 

DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente o 

requisito da verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento de 

pedido de tutela de urgência, para retirada/abstenção de inscrição em 

2cadastro restritivo de crédito e manutenção na posse do bem dado em 

garantia fiduciária. 2. Diante da ausência de plausibilidade das alegações 

do devedor, quanto às supostas abusividades no contrato, o depósito do 

valor integral das parcelas em juízo não é suficiente para 

descaracterização da mora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não 

provido.” (TJ-PR - AI: 15593343 PR 1559334-3 (Acórdão), Relator: Luiz 

Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 05/10/2016, 15ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 1906 19/10/2016) Assim, conforme se depreende da 

ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao 

ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se 

propõe (art.300, CPC). Por fim, a mera alegação de que os juros 

pactuados são exorbitantes não possui o condão de legitimar a 

concessão da tutela de urgência pretendida nos autos. Portanto, hei por 

bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores 

deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no (ID 29764725, pág.23), eis que entendo, por 

ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a 

ampla defesa, bem como, deverá a distribuição do ônus processual 

ocorrer quando do saneamento do feito (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 19 

de outubro de 2020, às 08h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo 

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

do Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

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

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013036-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLENCORE AGRICULTURE B.V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES OAB - SP151652 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (EXECUTADO)

TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

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

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

etc. Da analise detida dos autos, verifica-se que a presente ação fora 

remetida ao Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, conforme decisão de 

(fl.2462, ID 31363430, pág.15). Assim, reconheço a incompetência deste 

Juízo para processar o presente feito e, via de consequência, determino a 

remessa destes autos à 4ª Vara Cível desta Comarca, mediante as 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002205-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EGLEN SILVIA PIPI RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT6370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002205-32.2019 Ação: Exigir Contas Autora: Eglen Silvia Pipi Rodrigues. 

Réu: Igor Fabrício de Souza Freitas. Vistos, etc. Considerando o 

documento de (ID 28744372), bem como, o termo de audiência de (ID 

24527242), hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 

14 de outubro de 2020, às 08h00min, no CEJUSC. Analisando os termos 

do petitório de (31511130), hei por bem em deferir o pedido, devendo ser 

observado o disposto no artigo 260 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Prazo para cumprimento da carta precatória é de (60) sessenta dias. 

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Roo-MT, 27 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008387-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARITSA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/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):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008387-34.2019.8.11.0003 Vistos, etc... ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, via seu bastante procurador, nos autos 

da Ação de ‘Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de 

Danos Morais’, que lhe move SONIA MARITSA DE ARAUJO, devidamente 

qualificada, ingressou nos autos com o pedido contraposto em sua peça 

de defesa, vindo-me conclusos. D E C I D O: Prefacialmente, analisando o 

pleito contraposto formulado pela parte ré em sua defesa, procedimento 

este, que era admitido apenas em feitos de rito sumário que, por sua vez, 

com o advento do Novo Código de Processo Civil restou excluído, 

portanto, totalmente descabido o pedido contraposto em ações de rito 

ordinário, podendo a parte ingressar apenas com reconvenção, em 

consonância com o disposto no artigo 343 do NCPC (artigo 315 do antigo 

CPC). Neste sentido a jurisprudência assente que: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANOS MORAIS 

ALEGADOS EM CONTESTAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. - Ausente nos autos a demonstração de efetiva 

prestação de serviços que justifique a origem da emissão da duplicata, 

apresenta-se a mesma sem lastro legal e, portanto, o protesto é indevido. - 

Em razão da tramitação do feito sob o rito ordinário, não é possível o 

conhecimento de pedido contraposto de condenação do autor por danos 

morais apresentado em contestação. Tal pretensão deveria ter sido 

formulada em sede de reconvenção.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.11.305977-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2016) (Grifo nosso) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELO RITO SUMÁRIO. 

DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO COM PEDIDO 

CONTRAPOSTO. MODIFICAÇÃO DO RITO PELO JULGADOR. RITO 

ORDINÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO ADMITIDO COMO RECONVENÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70043410620, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Des. Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 27/10/2011) (Grifo nosso) 

Assim, condiciono o recebimento do pedido formulado pela parte ré, como 

reconvenção (artigo 343 do NCPC), ao pagamento das custas 

processuais, as quais deverão ser recolhidas no prazo de (15) quinze 

dias, sob pena de desconsideração do pedido. De outro ponto, com a 

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

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

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

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

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

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

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

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

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

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

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

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

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

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

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

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

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

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

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

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

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

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

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

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

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

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

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

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

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

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

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

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

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009648-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial eletrônico nº 

1009648-34.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Danos Morais Autor: Josué Machado. Ré: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S.A. Vistos, etc... AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, nos autos ‘Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Danos Morais’, que lhe move JOSUÉ MACHADO, devidamente 

qualificado, ingressou em sede de preliminar com pedido de denunciação à 

lide da empresa revendedora Rogério Diego Araújo Mantovani (CNPJ n. 

12.441.461/0001-89), no (id.29855396, págs.02/03), vindo-me conclusos. 

D E C I D O: Inicialmente, analisando a preliminar aventada pela ré, 

observa-se que o presente caso não se enquadra em denunciação à lide, 

mas sim, litisconsórcio passivo necessário, onde “há uma obrigatoriedade 

de formação do litisconsórcio, seja por expressa determinação legal, seja 

em virtude da natureza indivisível da relação de direito material da qual 

participam os litisconsortes” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual 

de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 

2016. p.244). O artigo 114 do Código de Processo Civil dispõe que “o 

litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela 

natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença 

depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. (CPC – Lei nº 

13.105/2015) Ante o exposto, hei por bem em acolher o pedido na forma 

de litisconsórcio passivo necessário, com fulcro no artigo 114 do Código 

de Processo Civil, devendo ser citada a empresa Rogério Diego Araújo 

Mantovani (CNPJ n. 12.441.461/0001-89), observando-se os termos do 

artigo 246, inciso I do mesmo códex. Constem na carta de citação as 

advertências dos artigos 335, inciso III e 344 ambos do Código de 

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

vista dos autos à parte autora para, querendo, impugnar. Por fim, dê-se 

vista às partes, para que no prazo de (5) cinco dias, informem se 

possuem interesse em conciliar. Deverá a serventia proceder com a 

inclusão necessária ao polo passivo junto ao sistema. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004810-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GONZATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 
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S.A. (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004810-19.2017.8.11.0003 Ação: OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Autor: ANTÔNIO CARLOS 

GONZATTO Réus: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. E ITAÚ UNIBANCO S.A. Vistos, etc... 

ANTONIO CARLOS GONZATTO, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais’ que moveu em desfavor de IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. E ITAÚ UNIBANCO 

S.A., postulou no (id.29590668), pugnando pelo levantamento da 

importância depositada pela parte ré - Iresolve- e ante o saldo 

remanescente, requereu a conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra mencionado e 

determino à escrivania que proceda as anotações devidas, uma vez que a 

presente ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. Defiro o 

levantamento da importância depositada no (id.28990146), com suas 

devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008771-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1008771-94.2019.8.11.0003 Vistos etc... CLEICI APARECIDA SILVA DE 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

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

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

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, 27 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004191-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MARTINS AMOROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1004191-55.2018.8.11.0003 Vistos etc... ANA CAROLINA MARTINS 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de LUIS FAGNER GEROLIN 

AMOROSO. Devidamente citado, apresentara contestação, a qual restou 

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

Inicialmente, hei por bem em determinar a intimação da parte ré, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (15) quinze dias, comprove o 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão das benesses da 

assistência judiciária gratuita, acostando aos autos provas que 

corroborem com sua alegação, em consonância com o disposto no artigo 

99, §2º do Código de Processo Civil. De outro lado, com a entrada em vigor 

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

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 
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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, 27 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001338-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIBERTO RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO LOPES SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001338-44/2016 Ação: Execução por Quantia Certa Exequente: José 

Eriberto Ribeiro da Silva. Executado: José Roberto Lopes Soares. Vistos, 

etc. Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo 

Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo 

o bloqueio on line de valores e requisição de informações, bem como, os 

convênios “Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca 

de endereço do executado (Id. 24822100), conforme extratos em anexo. 

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

o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005794-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI BRAZ DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1005794-66.2018.8.11.0003 Vistos etc... ARI BRAZ DE MELO, com 

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

presente ação em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Devidamente citado, apresentara contestação, a qual restou 

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

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

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

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

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

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

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

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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, 27 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002432-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BATISTA COMERCIAL AGROPECUARIA - EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002432-56.2018 Ação: Execução por Título Extrajudicial Exequente: 

Recuperadora de Pneus Lodi Ltda Epp. Executada: Batista Comercial 

Agropecuária Eireli Me. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório e 

documento de (id.24589058, id.24589059), hei por bem em deferir o 

pedido, expedindo-se carta precatória de citação, com prazo de (60) 

sessenta dias para seu cumprimento, em consonância com o disposto no 

artigo 261 do Código de Processo Civil. Vindo aos autos, dê-se vista à 

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

direito. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010312-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES DE ARAUJO VALE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SILVA MAGELA OAB - MT24915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010312-65.2019.8.11.0003 Vistos, etc... TAMIRES DE ARAUJO VALE, 

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

presente ação em desfavor de UNIC SORRISO LTDA (ATUAL 

DENOMINAÇÃO - EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A). 

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

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

O: Retifique-se o polo passivo da lide, ante a nova denominação, conforme 

requerido na peça defensiva. Ademais, analisando a impugnação à 

assistência judiciária gratuita, não vislumbro nenhum motivo preponderante 

para acolhê-la, haja vista que a parte ré não demonstrou que a parte 

autora possui condições de arcar com as despesas processuais, sem 

prejudicar seu sustento e de sua família, assim, rejeito-a. De outro lado, 

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

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

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

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

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

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

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005980-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1005980-55.2019.8.11.0003 Vistos etc... ALVES TRANSPORTES LTDA - 

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

com a presente ação em desfavor de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO 

AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS. Devidamente citado, apresentara 

contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 
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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, 27 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000626-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR OAB - MT0011721A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

NILSON MULLER OAB - 194.925.960-91 (REPRESENTANTE)

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

Outros Interessados:

FAGNER JOSE DE SOUZA E SOUZA (TESTEMUNHA)

OLDEMAR SCHEER (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000262-83/2018 Ação: Cobrança Autor: Alexandre Possebon da Silva. 

Ré: Agropecuária Aurora Ltda. Vistos, etc. ALEXANDRE POSSEBON DA 

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

ingressou neste Juízo com a presente ‘Ação Cobrança’ em desfavor de 

AGROPECUÁRIA AURORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 

qualificação nos autos, aduzindo: “Que, aos 29 de novembro de 2.013, o 

autor e a ré celebraram o denominado Instrumento Particular de Confissão 

de Dívida, a fim de que a empresa ré adquirisse 55.868 (cinquenta e cinco 

mil, oitocentos e sessenta e oito) ações ordinárias da empresa UNISOJA 

S/A, inscrita com o CNPJ n°03.357.729/0001-28, então, de propriedade do 

autor; que, pela aquisição das ações, as partes pactuaram a ré 

confessava dever ao autor a importância de R$6.074.160,00 (seis milhões 

e setenta e quatro mil, cento e sessenta reais), a ser paga em três 

parcelas, sendo a primeira no importe de R$1.020.000,00 (um milhão, vinte 

mil reais), com vencimento para o dia 26.12.2013, a segunda no importe de 

R$2.842.080,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, oitenta 

reais), com vencimento para o dia 28.02.2014 e a terceira no valor de 

R$2.842.080,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, oitenta 

reais), com vencimento para o dia 30.03.2014; que, a transferência da 

propriedade das ações do autor para a ré foi realizada; que, apesar do 

vencimento das obrigações assumidas, a ré mantivera-se inadimplente, no 

importe atualizado até o dia 31.12.2017 de R$1.456.409,04 (um milhão, 

quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e nove reais e quatro 

centavos); que, diante da inadimplência e, após várias promessas verbais 

de pagamento ao autor, este de boa-fé, em busca de uma solução 

amigável extrajudicial para satisfazer seu direito, resolvera notificar 

extrajudicialmente a ré; que, da notificação, com ânimos de escusar com a 

totalidade das obrigações assumidas, a ré contranotificou, alegando 

eventual acordo alterando os prazos para pagar ao autor; que, dos fatos 

trazidos pela ré e ciente de que não houvera o referido acordo, mais uma 

vez, procurando a solução amigável da lide, o autor enviou nova 

notificação; que, a referida notificação foi devidamente recebida pela ré; 

que, até a presente data, a ré não apresentara o suposto instrumento que 

comprova a alteração contratual propalada ou realizara o devido 

pagamento, mesmo diante de todas as possibilidades proporcionadas pelo 

autor, o que exaurira as tentativas de solução extrajudicial da lide; que, 

diante da má-fé da ré em escusar de cumprimento das obrigações ora 

assumidas, restara como única solução a propositura da presente ação 

visando a satisfação do direito; que, requer o parcelamento das custas 

iniciais; que, caso houvesse a suposta alteração nos prazos mencionada 

pela ré (o que não ocorrera), esta deveria ser concretizada nos termos da 

‘Cláusula 4.3’ do instrumento firmado entre as partes; que, em razão da 

ausência do instrumento de alteração ao acordo realizado entre as partes, 

resta cristalino a fragilidade do fundamento apresentado pela ré, bem 

como, inafastável a vigência das cláusulas mencionadas nesta peça 

inicial; que, considerando-se a tentativa infrutífera de recebimento dos 

valores devidos, bem com, os prejuízos que tais atrasos no cumprimento 

das obrigações geraram ao autor, requer o pagamento integral do débito 

remanescente, assim, busca a procedência da ação, com a condenação 

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

valor de R$1.456.409,04 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, 

quatrocentos e nove reais e quatro centavos).” Devidamente citada, 

contestara o pedido (fls.82/115 – correspondência ID 12956323 a ID 

12956374), onde procura rebater os argumentos levados a efeito pelo 

autor, aduzindo: “Que, preliminarmente, impugna a assistência judiciária do 

autor; que, entende haver ausência do interesse de agir; que, no mérito, 

as partes firmaram, em 29 de novembro de 2.013, o instrumento de 

confissão de dívida, o qual nada mais é que um contrato de compra e 

venda de 55.868 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e oito) 

ações ordinárias, no valor de R$120,00 (cento e vinte reais) cada ação, 

da empresa UNISOJA S/A, totalizando a cifra de R$6.704.160,00 (seis 

milhões, setecentos e quatro mil, cento e sessenta reais), a ser pago em 

três parcelas, sendo a primeira com vencimento em 26.12.2013, no valor 

de R$1.020.000,00 (um milhão, vinte mil reais) e duas (02) parcelas com 

vencimentos em 28.02.2014 e 30.03.2014, ambas no valor de 

R$2.842.080,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, oitenta 

reais); que, assinado o contrato, a ré efetuara parte do pagamento da 

primeira parcela antes mesmo do vencimento, como também, efetuara 

parte do pagamento da segunda parcela, conforme demonstrado no 

documento juntado pelo próprio autor e intitulado como ‘DEMONSTRATIVO 

DO SALDO INADIMPLENTE’; que, os referidos pagamentos realizados de 

forma antecipada restaram efetuados de comum acordo entre as partes, 

sempre por meio de contatos telefônicos e pessoalmente; que, depois de 

realizados, emitia-se recibo de pagamento com assinatura das partes 

contratantes e de duas testemunhas; que, após o vencimento da segunda 

parcela, diversas foram às tratativas entre as partes contratantes, quer 

por meio de contato telefônico quer por meio de reuniões realizadas na 

sede da empresa ré, onde após demonstrada a incapacidade momentânea 

de pagamentos das parcelas vencidas, diante da frustração de safra 

ocorrida no ano de 2.014, pactuara-se verbalmente que o pagamento do 

avençado se daria por meio de 02 (duas) parcelas com vencimentos nos 

meses de novembro/2014 e novembro/2015, com possibilidade de 

amortização durante tal período; que, em seguimento ao avençado 

verbalmente entre as partes, a ré realizou a amortização do valor de 

R$100.000,00 (cem mil reais), em 15.09.2014, como também pagara o 

substancial valor de R$3.080.000,00 (três milhões, oitenta mil reais), em 

04.11.2014, da mesma forma, efetuou a amortização da quantia de 

R$154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais), em 30.04.2015, 

sobrevindo os recibos de quitação devidamente assinados pelas partes e 

por (02) duas testemunhas; que, antes mesmo de vencida a parcela de 

novembro/2015, novamente, as partes se reuniram na sede da empresa 

ré; que, diante de novas dificuldades financeiras geradas em razão de 

frustração de safra, inadimplemento de seus clientes, baixa no preço dos 

produtos comercializados, aumento do valor dos insumos e clima 

desfavorável ao plantio, restara, por mais uma vez, acordado verbalmente 

que seria parcelado o débito em aberto, cujo pagamento seria dividido em 

duas parcelas, sendo o pagamento da primeira de R$1.080.000,00 (um 

milhão, oitenta mil reais), deveria ser realizado em 04.11.2015, como de 

fato o fora, havendo o vencimento da segunda parcela na safra de soja 

2016/2017, razão pela qual fora realizado o pagamento do montante de 

R$1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais), sempre havendo a 

devida emissão dos recibos de pagamento sem qualquer ressalva ou 

reclamação do autor; que, os pagamentos realizados pela empresa ré 

atingiram a cifra de R$6.654.000,00 (seis milhões e seiscentos e cinquenta 

e quatro mil reais), ficando um saldo devedor de R$50.160,00 (cinquenta 

mil, cento e sessenta reais), o qual seria pago no início do mês de 

novembro de 2017; que, para espanto e desespero do representante da 

empresa ré, o qual sempre confiara na boa-fé do autor ao realizar 

tratativas verbais dos ajustes dos pagamentos, recebera uma notificação 
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extrajudicial no final do mês de agosto de 2017, com a absurda cobrança 

do exagerado montante de R$1.385.723,33 (um milhão, trezentos e oitenta 

e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), 

afirmando que referido valor seria oriundo da quantia de parcelas ainda 

não pagas, bem como, a multa e juros descritos no item ‘d’, da ‘Cláusula 

2.1’ do Instrumento de Confissão de Dívida; que, diante do 

descontentamento do representante legal da ré, restara enviada 

contranotificação ao autor, asseverando que as datas aprazadas para 

pagamento em conformidade com o contrato, haviam sido de comum 

acordo ajustadas entre as partes em datas diversas, tal qual mencionado 

nos parágrafos anteriores; que, não é crível que em um negócio firmado 

em valor tão substancial, onde houvera o atraso do pagamento da 

segunda e terceira parcela, aguardaria o autor o transcurso de (03) três 

anos e (05) cinco meses para efetuar um notificação de cobrança; que, 

caracteriza contrassenso a inescrupulosa tentativa do autor em 

enriquecer-se à custa da ré, chegando quase às raias da má-fé, posto 

que, aproveitando-se da amizade e bom relacionamento com os 

administradores da ré; que, jamais firmara um documento por escrito das 

tratativas realizadas, certamente de forma intencional para agora vir se 

utilizar do Judiciário, para receber valor indevido, o que não espera a ré, 

pois, confia no inabalável senso de justiça deste Juízo; que, o próprio 

autor confessa em sua peça inicial que os ajustes do negócio primitivo 

sempre foram realizados de maneira verbal; que, a ação epigrafada é 

totalmente improcedente, eis que a obrigação contratual pela qual milita o 

autor fora verbalmente ajustada, pois, não obstante o argumento do autor 

de que a ré encontra-se inadimplente de vultosa quantia, ou mesmo a 

ausência de manifestação expressa no intuito de se ‘aditivar’ o contrato 

para alongar o prazo de vencimento do ajuste, há de ser presumido o 

aditivo, reconhecendo a vontade inequívoca dos contratantes, extraída 

dos elementos constantes dos recibos de pagamentos firmados pelo autor 

sem qualquer ressalva e sua inércia quanto ao vencimento das parcelas, 

já que ocorrera expressamente a alteração do prazo para pagamento das 

parcelas; que, está evidente a ocorrência de aditamento verbal ao 

instrumento de confissão de dívida, onde o autor concordara com a 

alteração do prazo para recebimento das parcelas, jamais tendo se oposto 

ou se insurgido contra tal, somente o fazendo ao final do pagamento do 

débito, assim, pugna pela improcedência da ação, com a condenação do 

autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos.” Sobre a 

contestação, manifestou-se o autor (fls.119/138 – correspondência ID 

13513200 a ID 13513201). Foi determinada a especificação das provas 

(fls.179/180 – correspondência ID 17828651), pugnara a parte autora pelo 

julgamento antecipado da lide (fls.182/220 – correspondência ID 18416344 

a ID 18416355), em contrapartida, a parte ré pleiteara a instrução 

processual (fls.222/247 – correspondência ID 18419786 a ID 18420145 e 

fls.249/254 – correspondência ID 18828492 a ID 18828493). O feito fora 

saneado às (fls.322/323 – correspondência ID 19392927), quando fora 

refutada a preliminar de mérito, não sobrevindo recurso. Apresentado o rol 

de testemunhas (fls.329/331 – correspondência ID 20060095 e fls.333/336 

– correspondência ID 20070569 e ID 20070570). A audiência de instrução 

fora realizada, em 08 de outubro de 2.019, com oitiva da testemunha da 

parte ré, bem como, sendo designada data para entrega de memoriais, em 

conformidade com os documentos de (fls.362/370 – correspondência ID 

24745051 a ID 24747798). A alegações finais das partes foram 

apresentadas às (fls.373/379 – correspondência ID 25613907 e 

fls.381/394 – correspondência ID 25613669), aportando aos autos Carta 

Precatória às (fls.395/429 – correspondência ID 29075985 a ID 29080959), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Primeiramente, considerando os termos do petitório de (fl.430 – 

correspondência ID 31006983), hei por bem determinar a Senhora Gestora 

que providencie o cadastramento/habilitação do patrono da parte autora, 

Dr. Rafael Vicente Gonçalves Tobias, inscrito na OAB/MT sob nº14.895. 

Ressalte-se, ainda, que os requerimentos da empresa ré concernentes a 

pretensa recuperação judicial foram rejeitados na decisão saneadora de 

(fls.322/324 – correspondência ID 19392927), não sobrevindo recurso. No 

que diz respeito à contradita da testemunha da parte autora, Sr. Leandro 

Slhessarenko Filho, ouvida mediante Carta Precatória às (fls.395/429 – 

correspondência ID 29075985 a ID 29080959), na qual o magistrado 

deprecante utilizara-se do controle diferido, postergando a análise e 

devolvendo a questão ao juízo deprecante, tendo ouvido a aludida 

testemunha durante o cumprimento da missiva. Pois bem, não vejo como a 

mesma possa prosperar, eis que a testemunha não é funcionário de 

confiança de nenhuma das partes, nem mesmo litiga com a empresa ré, 

entenda-se a testemunha não se encontra circunscrita no rol do artigo 447 

do Código de Processo Civil e, via de consequência, rejeito a contradita 

formulada pelo patrono da ré. Depois de acurada análise das razões de 

fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em 

que pese a versão apresentada pelo réu, em sua peça defensiva, verifico 

que a mesma não tem respaldo nos elementos de prova carreados ao 

ventre dos autos. A parte autora alicerça a sua pretensão nos 

documentos centrados no ventre dos autos, quais sejam: o Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida de (fls.30/32 – correspondência ID 

11596821), o Demonstrativo do Saldo Inadimplente de (fls.33/34 – 

correspondência ID 11596840), as Notificações e Contranotificação de 

(fls.35/42 – correspondência ID 11596888, fls.43/44 – correspondência ID 

11596910 e fl.45 – correspondência ID 11596928) e demais documentos 

correlatos de (fls.46/61 – correspondência ID 11596928, fl.02 a ID 

11596940). Segundo o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, 

a cada parte compete elaborar prova em prol do seu interesse. É ônus do 

autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e do réu 

demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Sobre o ônus da prova, aponta a doutrina de Luiz 

Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “Afirma-se que a regra do 

ônus da prova se destina a iluminar o juiz que chega ao final do 

procedimento sem se convencer sobre como os fatos se passaram. 

Nesse sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se 

livrar do estado de dúvida e, assim, definir o mérito. Tal dúvida deve ser 

paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato 

constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário 

em relação aos demais fatos.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 

Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento, v. 2, 9ª ed. revista e atualizada, 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 266). Desta forma, os 

documentos centrados ao processo, dão conta da veracidade das 

alegações tecidas na peça madrugadora. A respeito do fato constitutivo 

do direito do autor, Antônio Cláudio da Costa Machado elucida: “Fato 

constitutivo é aquele que é apto a dar nascimento à relação jurídica que o 

autor afirma existir o ao direito que dá sustentação à pretensão deduzida 

pelo autor em juízo. Normalmente, ao autor é atribuído o encargo de provar 

vários fatos constitutivos e não apenas um, tudo dependerá da maior ou 

menor complexidade da causa de pedir apresentada na petição inicial. A 

conseqüência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o 

julgamento de improcedência do pedido” (Código de Processo Civil 

Interpretado, Saraiva, 3ª ed., 1997, p. 339). Noutro trilho, argui o réu que o 

crédito em questão, em verdade, é representado, apenas e tão somente, 

pela importância de R$50.160,00 (cinquenta mil, cento e sessenta reais), a 

qual seria para no início do mês de novembro de 2.017 (art. 373, II, CPC). 

Frise-se, outrossim, que o réu não desconstituíra o documento trazidos à 

baila pelo autor (fls.30/32 – correspondência ID 11596821), especialmente, 

no tocante ao item ‘2.1 – alínea d’ de (fl.31 – correspondência ID 

11596821, fl.02) o qual possui sua assinatura, nem sequer comprovara a 

sua revogação, seja com documentos ou testemunhas, nem mesmo 

comprovara o adimplemento integral do débito original (art.373, II, CPC). 

Ademais, os recibos carreados aos autos pela parte ré às (fls.95/102 – 

correspondência ID 12956359) não comprovam o adimplemento integral do 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida de (fls.30/32 – 

correspondência ID 11596821), pelo contrário, os recibos demonstram que 

houvera inadimplemento da obrigação nos moldes apresentados pela parte 

autora no Demonstrativo do Saldo Inadimplente de (fls.33/34 – 

correspondência ID 11596840), não se prestando, portanto, para extinguir 

o direito do autor, nos termos determinados pelo artigo 373, II, do Código 

de Processo Civil. No concernente à prova testemunhal da parte ré, 

produzida na audiência de instrução de (fls.362/370 – correspondência ID 

24745051 a ID 24747798), esta não cumprira o fim a que se destinava, 

qual seja, comprovar a modificação do direito do autor (art.373, II, CPC), 

eis que a testemunha, Sr. Fagner José de Souza e Souza, asseverara que 

“não participara” (fl.365 – correspondência ID 247446, 00’39’’ do 

depoimento) das reuniões envolvendo as partes, não sendo creditável de 

veracidade que fora revogada a cláusula inscrita no item ‘2.1 – alínea d’ de 

(fl.31 – correspondência ID 11596821, fl.02), a qual prevê que em caso de 

inadimplência aplicar-se-á a multa no importe de 1,5% (um vírgula cinco 

por cento) e correção monetária na ordem de 1%a.m. (um por cento ao 

mês). Na mesma linha, a parte ré não se desincumbira do ônus de 

desconstituir a ‘Cláusula 4.3’ do Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida (fl.31 – correspondência ID 11596821, fl.02), a qual prevê que 
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qualquer alteração nos termos da referida confissão de dívida deveria ser 

realizada por termo escrito assinado por ambas as partes e, não 

carreando aos autos termo de revogação da ‘Cláusula 2.1 – alínea d’, por 

conseguinte, esta encontra-se vigente (art.373, II, CPC). Sobre o tema, eis 

o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO 

DO RÉU. CONFISSÃO DA DÍVIDA EM PROPOSTA DE ACORDO. 

INSTRUMENTO DE CONTRATO E EXTRATOS. DOCUMENTOS NÃO 

IMPUGNADOS. COMPROVAÇÃO DO PACTUADO. MATÉRIA 

EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 373, II, DO CPC. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação de cobrança 

lastreada em instrumento de contrato e extratos com evolução da dívida. 

2. Réu que não impugnou os documentos juntados pelo autor, não 

demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, ônus que lhe incumbia conforme art. 373, II, do CPC. 3. 

Proposta de acordo entabulada pelas partes na qual o réu firma confissão 

de dívida, embora alegue não reconhecer a operação bancária, 

comportamento este contraditório e que, combinado às provas 

documentais trazidas aos autos, autoriza reconhecer a procedência da 

postulação autoral. 4. Manutenção integral da sentença. 5. Desprovimento 

do recurso.” (TJ-RJ - APL: 00186498020118190209, Relator: Des(a). 

ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 18/09/2019, 

DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PROVA 

DE QUITAÇÃO. ART. 322, CÓDIGO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO. FATOS 

MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS NÃO DEMONSTRADOS 

PELO RÉU (ART. 373, II, CPC). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

CARACTERIZADO. 1. À medida do grau de interesse das partes em 

comprovar seus fundamentos fáticos, o Código de Processo Civil dividiu o 

ônus probatório: toca ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu 

direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Quem 

descurar desse encargo assume o risco de ter contra si a regra de 

julgamento, quando do sopesamento das provas. 2. Havendo provas nos 

autos de que o consumidor recebeu a quantia relativa ao contrato de 

empréstimo celebrado, e não havendo provas da alegada quitação do 

empréstimo, nem mesmo da última parcela contratual avençada junto a 

instituição financeira contratada, deve ser julgada procedente a ação de 

cobrança. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.” (TJ-GO 

- Apelação (CPC): 00779374820168090051, Relator: ELIZABETH MARIA 

DA SILVA, Data de Julgamento: 18/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 18/03/2019) Noutra senda, a parte autora comprovara 

que o documento carreado pela parte ré às (fls.233/238 – 

correspondência ID 18419787 a ID 18420143) além de apócrifo, não fora 

assinado pela parte autora, eis que rejeitados os seus termos pelo autor, 

sendo o documento anuído e assinado por todas as partes o constante 

dos autos [fls.340/343 – correspondência ID 22327788], conforme 

asseverado pela testemunha, Srª. Adriana Lúcia Mainardi, (fl.413 – 

correspondência ID 29080947, fl.18, aos 02’11’’-02’45’’) (art.373, I, CPC). 

No mesmo sentido, a testemunha, Sr. Leandro Slhessarenko Filho, o qual 

participara das negociações pela empresa ré, assevera que o Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida (fls.30/32 – correspondência ID 

11596821) englobava “principal, mais juros, mais correções” (fl.417 – 

correspondência ID 29080947, fl.22, aos 00’21’’); que, perguntado se 

algum em momento fora informado de que o autor renunciara a juros e 

multas, sendo possibilitado à ré, apenas, o pagamento do principal, 

respondera “não fui informado disso” (fl.417 – correspondência ID 

29080947, fl.22, aos 01’02’’) (art.373, I, CPC). A parte ré não comprovara 

que não se encontra em mora com a parte autora, eis que não adimplira a 

obrigação no tempo e forma pactuados (art.394, CC) e, assim, devera a ré 

– sujeito passivo da obrigação – ser responsabilizada pelos prejuízos 

causados ao credor, mais juros, atualização monetária, segundo os 

índices oficias, e honorários advocatícios (art.395, CC). Destarte, o 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida (fls.30/32 – correspondência 

ID 11596821) constitui negócio jurídico válido, paritário, que representa a 

vontade nele exarada e que deve ser cumprido; outrossim, de suas 

cláusulas simples, curtas e objetivas não se depreende qualquer 

irregularidade, abusividade ou situação que justifique a imputação de 

má-fé a qualquer das partes postulantes. Desta forma, como frisado 

anteriormente, ao autor incumbia o ônus de comprovar de forma 

inequívoca as afirmações feitas na inicial, o que o fez – trazendo os 

documentos de fls.30/32 – correspondência ID 11596821, fls.33/34 – 

correspondência ID 11596840 e fls.35/42 – correspondência ID 11596888, 

fls.43/44 – correspondência ID 11596910 e fl.45 – correspondência ID 

11596928); a parte ré, por sua vez, nada carreou aos autos no sentido de 

minorar a situação incômoda em que se encontra, qualquer documento 

capaz de desconstituir o direito da parte autora, razão pela qual, deve a 

ação ser julgada procedente. Eis a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE PEÇAS DE VESTUÁRIO. PROVA NOS 

AUTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DEVER DE PAGAR SALDO 

REMANESCENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008162174 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 

27/11/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 30/11/2018) “FUNDAÇÃO CASA. CONVÊNIO. Ação de 

cobrança objetivando o recebimento de valores referentes à convênio 

firmado com Associação Civil que presta serviço de atendimento a 

menores infratores no cumprimento de medidas socioeducativas. Saldo 

Remanescente. Confissão expressa da dívida por meio de documento 

confeccionado e assinado pelo presidente da associação ré. Ocorrência. 

Fato incontroverso. Sentença reformada. Ação julgada procedente. 

Recurso provido.” (TJ-SP - APL: 00382794720108260053 SP 

0038279-47.2010.8.26.0053, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 

16/05/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

19/05/2016) Analisando a multa moratória estipulada na ‘Cláusula 2.1, 

alínea d’, no importe de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o débito 

remanescente, encontra-se perfeitamente de acordo com os ditames 

legais (art.412, CC e arts.8º e 9º, da Lei de Usura). Quanto aos juros [no 

caso em desate trata-se de mora ex re, ou seja, as partes fixaram prazo 

para o cumprimento da obrigação] e a correção monetária, estes têm 

incidência a partir do vencimento da obrigação (art.397, parágrafo único, 

do Código Civil). Eis o entendimento da Corte Cidadã: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 

DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO 

COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. DECISÃO MANTIDA. 

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem 

revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe 

a Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu 

não haver comprovação de que os valores cobrados teriam sido utilizados 

para amortização de um débito maior existente entre as partes. Alterar 

esse entendimento demandaria o revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. 

Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a 

correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, 

mesmo nos casos de responsabilidade contratual. Precedentes. 4. Agravo 

interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 

1001068 MG 2016/0273787-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 27/11/2017) E mais: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. Os juros moratórios e a correção monetária devem ter como termo 

inicial a data do vencimento das parcelas, ou seja, a data do 

inadimplemento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil.” 

(TJ-MG - AC: 10000190784140001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de 

Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020) Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a 

presente ‘Ação de Cobrança’, promovida por ALEXANDRE POSSEBON DA 

SILVA, em desfavor de AGROPECUÁRIA AURORA LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, para condenar a ré ao pagamento da importância de 

R$1.456.409,04 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, 

quatrocentos e nove reais e quatro centavos), devendo incidir juros de 

mora – 1% ao mês e correção monetária (INPC/IBGE), ambos tendo como 

termo inicial o vencimento da obrigação; condeno-o, também, no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC). 

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

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

Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.
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(ADVOGADO(A))
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013793-70.2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autora: 

Carla R. da S. Huneck-me Ré: Telefônica Brasil S/A Vistos, etc... CARLA 

R. DA S. HUNECK-ME, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de Indenização 

por Danos Material e Moral' em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, em data de 19 de maio 

de 2018, Rodrigo Silva da Rosa, funcionária da autora e encarregado das 

contas telefônicas foi até à loja da empresa ré, com objetivo de trocar um 

chip, uma vez que trocou de aparelho, fazendo aquisição de um Sim Card 

conforme nota fiscal nº 188749; que, foi atendido por Michel Ferreira de 

Souza, o qual ofereceu um novo plano; que, antes de fazerem as 

modificações Rodrigo informou que o plano existente tinha multa por 

cancelamento antes do prazo; que, foi informado que a multa seria no 

importe de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais); que, efetuado o 

cancelamento do contrato de cinco linhas de telefonia móvel, e de imediato 

ativar o novo plano com cinco linhas; que, quando os novos contratos 

vieram, notou que o novo plano foi constituído em seu nome; que, 

procurou a ré para resolver a questão, não obtendo êxito; que, no dia 12 

de junho de 2018, recebeu a fatura no valor de4 R$ 10.542,44 (dez mil, 

quinhentos e quarenta e dois reais, quarenta e quatro centavos), onde 

estava mencionado o valor da multa por cancelamento no valor de R$ 

6.944,55 (seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais, cinquenta e 

cinco centavos); que, resta demonstrada falha na prestação do serviço; 

que, o valor da fatura foi quitada a fim de que fosse evitado a inscrição do 

nome da empresa autora no cadastro de inadimplentes, requerendo, desta 

forma, o ressarcimento em dobro; que, deve ser reparada em dano moral, 

pois, arcou com uma multa contratual exorbitante, ainda se viu em maus 

lençóis para manter seus compromisso, assim, requer a procedência da 

ação, com a condenação da empresa ré nos encargos da sucumbência. 

Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 28.889,10 (vinte e oito mil, 

oitocentos e oitenta e nove reais, dez centavos)”. Recebida a inicial foi 

designada audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo 

êxito. Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo que a presente ação não 

tem como prosperar, uma vez que não obrou com culpa quando da 

realização do negócio, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação da autora nos ônus da sucumbência. Sobre a contestação, 

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

tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide (fl.127 – Id 

30823347 e fl.135 – Id 31090532), respectivamente, vindo-me os autos 

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

produção de provas, embora as partes tenham requerido, na petição inicial 

e na contestação, não reiteraram, tempestivamente, o seu pedido quando 

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

acarretando, por certo, a preclusão temporal dessa faculdade processual. 

Sobre o tema, já decidiu o STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM 

INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 

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

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

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

PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA 

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

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

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

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

mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão 

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

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

intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta 

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

de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de 

especificação." (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 

Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." Portanto, a 

inércia das partes em especificar e justificar as provas que pretendem 

produzir, quando intimadas para tanto, implica em reconhecer que 

desistiram da produção daquelas provas que indicaram na inicial e na 

peça de defesa. Neste cenário, diante da desistência tática, conclui-se 

pela preclusão na produção da aludida prova, considerando que a parte 

não reitera a pretensão de produzi-la quando instada para tanto, de modo 

que não há falar em cerceamento de defesa. Carla R. da S. Hunecke-Me 

aforou a presente ação de indenização por danos materiais e morais em 

desfavor da empresa Telefônica Brasil S/A, porque, segundo a inicial, em 

data de 19 de maio de 2018, o funcionário Rodrigo Silva Rosa da empresa 

autora procurou a empresa ré a fim de fazer a troca de um chip, ocasião 

em que efetuou modificação do plano de telefonia. À época fazia uso de 

cinco aparelhos de telefonia móvel, havendo troca por outros cinco 

aparelhos. Na ocasião, restou informado pelo funcionário Michel Douglas 

Ferreira de Souza que a multa pela rescisão seria no importe de R$ 770,00 

(setecentos e setenta reais); todavia, no dia 12 de junho de 2018, recebeu 

a fatura no valor de R$ 10.542,44 (dez mil, quinhentos e quarenta e dois 

reais, quarenta e quatro centavos), sendo a importância de R$ 6.944,55 

(seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais, cinquenta e cinco 

centavos), valor da multa. Procurou a empresa ré para solucionar a 

questão, não obteve êxito, experimentando prejuízos de ordem material e 

moral. É cediço que para que se tenha a obrigação de indenizar, é 

necessário que existam três elementos essenciais: a ofensa a uma norma 

preexistente ou um erro de conduta, um dano, e o nexo de causalidade 

entre uma e outra, conforme se verifica pelo art. 186 do Código Civil. O ato 

ilícito tem correlata a obrigação de reparar o mal. Enquanto a obrigação 

permanece meramente abstrata ou teórica, não interessa senão à moral. 

Mas, quando se tem em vista a efetiva reparação do dano, toma-o o direito 

a seu cuidado e constrói a teoria da responsabilidade civil. Esta é, na 

essência, a imputação do resultado da conduta antijurídica, e implica 

necessariamente a obrigação de indenizar o mal causado. Sobre o tema, a 

jurisprudência já há muito pacificada de nossos Tribunais é a seguinte: 

Para a procedência da ação de indenização por ato ilícito, bastam as 

provas de seus requisitos legais, que são: o prejuízo, a culpa e o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão e o dano. Analisando o meritum 

causae, cumpre colher o ensinamento de J.M. de Carvalho Santos, que 

discorrendo acerca de ato ilícito, aduz que: Ato ilícito é todo fato que, não 

sendo fundado em Direito, cause dano a outrem (CARVALHO DE 

MENDONÇA, Doutrina e Prática das Obrigações, vol. 2, n. 739). (...). 

Assim, segundo a regra geral da Responsabilidade Civil adotada no Brasil, 

para que surja o dever de indenizar é necessária a junção de um ato ilícito, 

de culpa, em sentido amplo, de um dano e de um nexo de causalidade 

entre o primeiro e o último. Dessa maneira, para que seja compelida a 

indenizar, é preciso comprovar que o ato praticado pelo demandado 

ocasionou um dano à vítima, e que haja um liame causal entre uma e outra 

para que se caracterize a obrigação de reparar o mal. No caso dos autos, 

verifica-se que a autora era detentora de cinco linhas de telefonia móvel 

junto à empresa ré, porém, no dia 19 de maio de 2018, o funcionário 

encarregado das contas telefônicas de nome Rodrigo Silva da Rosa, 

quando da sua estada numa das lojas da ré, efetuou a troca de plano de 

telefonia, ocasião em que foi atendido por Michel Douglas Ferreira de 

Souza. Quando da migração para novo plano, o preposto da autora tinha 

pleno conhecimento da multa por cancelamento, pois, asseverou que ‘o 

valor da multa informada pelo Sr. Michel.....R$ 770,00 (setecentos e 

setenta reais...’ (fl.15 – Id 17227225); todavia, mais tarde tomou 

conhecimento, segundo alega, que o contrato estava em seu nome e que 

a multa pelo cancelamento não era àquela anteriormente acerta com o 

preposto da ré, mas no importe de R$ 6.944,55 (seis mil, novecentos e 

quarenta e quatro reais, cinquenta e cinco centavos), numa inequívoca má 

prestação de serviço, razão pela qual, busca ser indenizada em danos 

materiais e morais. Em sede de defesa, a ré ressaltara que no caso em 

desate não há que se falar em má prestação de serviço. Colhe-se dos 

autos que quando da migração novo contrato fora firmado, desta vez em 
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nome do preposto da empresa autora, conforme se pode constatar pelo 

documento acostado a (fl.45/51 – Id 17227235), datado e assinado em 19 

de maio de 2018. A assertiva de que “Para surpresa do Sr. Rodrigo 

quando os novos contratos viessem para que pudesse avaliar, notou que 

o novo plano foi constituído em seu nome pessoa física e não em nome da 

empresa pessoa jurídica...” (fl.18 – Id17227225), não tem um mínimo de 

fundamento, uma vez que é de conhecimento geral que o contrato é 

gerado no momento da negociação e, ao depois, assinado. Ademais, 

existe a presunção de que Rodrigo não é uma pessoa leiga, pelo contrário, 

à época era o funcionário encarregado das contas telefônicas da 

empresa autora, portanto, causa surpresa a informação trazida aos autos. 

É de bom alvitre deixar consignado que a autora teve a oportunidade de 

confirmar suas assertivas, pois, poderia se assim desejasse ter ouvido 

como testemunha o funcionário da empresa ré de nome Michel, bem como 

Rodrigo, onde se poderia, quiçá, dirimir a dúvida, todavia, quando da 

determinação da especificação das provas foi incisiva ao dizer: “o autor 

esclarece que não há outras provas a produzir no caso em discussão, 

sendo o caso de julgamento conforme o estado do processo” (fl.126 – Id 

30823347). Cabia-lhe, pois, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, provar o fato constitutivo do direito em que se funda a sua 

pretensão, de modo a instruir o feito com provas capazes de atestar que 

aquele contrato não retrata a realidade, o que poderia ser feito por meio de 

uma simples oitiva de testemunha. Ausente referida comprovação, não há 

que falar em responsabilização da empresa ré. A distribuição do ônus da 

prova entre as partes do processo prevista no artigo supra citado, "tem 

uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve 

como guia para as partes, funcionando, assim, como regra de instrução, 

com o que visa a estimular as partes à prova de suas alegações e a 

adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las. Serve, ainda, como 

um guia para o Juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, afim 

de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível 

sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, 

formalizando o seu julgamento com a aplicação do art. 333, do CPC" 

(MARINONI, Luiz Guilherme e MITIERO, Daniel. Código de processo civil, 

comentado artigo por artigo, 2011, Ed. RT, pág. 336/337). Desta forma, 

deveria a autora trazer aos autos o material probatório capaz de amparar 

a pretensão deduzida na peça pórtica, portanto, não se desincumbiu de 

comprovar o fato constitutivo do direito pretendido. Ao derradeiro, a 

pretensão de ser indenizado por danos materiais a título de devolução de 

valores cobrados indevidamente, em dobro, no montante de R$ 12.348,00 

(doze mil, trezentos e quarenta e oito reais), também não tem como 

prevalecer, pois, entendo não ser cabível a repetição dobrada dos 

valores, eis que a má-fé do réu, necessária para a aplicação da sanção 

prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do 

Consumidor, não se presume e deve ser comprovada, à saciedade. 

Referido dispositivo estabelece que "o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável". Infere-se, portanto, que, para a 

restituição em dobro, é imprescindível que se conjuguem dois elementos, o 

pagamento indevido pelo consumidor e a má-fé do credor. Sobre o tema, 

leciona Cláudia Lima Marques: “Prevista como uma sanção pedagógica e 

preventiva, a evitar que o fornecedor se descuidasse e cobrasse a mais 

dos consumidores por engano, que preferisse a inclusão e aplicação de 

cláusulas sabiamente abusivas e nulas, cobrando a mais com base nestas 

cláusulas, ou que o fornecedor usasse de métodos abusivos na cobrança 

correta do valor, a devolução em dobro acabou sendo vista pela 

jurisprudência, não como uma punição razoável ao fornecedor negligente 

ou que abusou de seu poder na cobrança, mas como uma fonte de 

enriquecimento sem causa do consumidor. Quase que somente em caso 

de má-fé subjetiva do fornecedor, há devolução em dobro, quando o CDC, 

ao contrário, menciona expressão - engano justificável como a única 

exceção. ("Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", 3ª.ed.,, RT, 

São Paulo, 2010, p. 805). Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem 

decidido: “Consumidor e Processual. Ação de repetição de indébito. 

Cobrança indevida de valores. Inaplicabilidade do prazo prescricional do 

art. 27 do CDC. Incidência das normas relativas a prescrição insculpidas 

no Código Civil. Repetição em dobro. Impossibilidade. Não configuração de 

má-fé.(...) - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção 

do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, sanção 

prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência 

de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.- Não reconhecida a 

má-fé da recorrida pelo Tribunal de origem, impõe-se que seja mantido o 

afastamento da referida sanção, sendo certo, ademais, que uma nova 

perquirição a respeito da existência ou não de má-fé da recorrida exigiria 

o reexame fático-probatório, inviável em recurso especial, nos termos da 

Súmula 07/STJ.Recurso especial parcialmente provido apenas para, 

afastando a incidência do prazo prescricional do art. 27 do CDC, 

determinar que a prescrição somente alcance a pretensão de repetição 

das parcelas pagas antes de 20 de abril de 1985. (REsp 1032952 / SP - 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - 3ª Turma - J. 17.03.2009, DJe 

26.03.2009). No caso em apreço, não foi reconhecida a má prestação de 

serviço prestado pela empresa ré, via de consequência, a cobrança da 

fatura restou legal. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais" promovida por CARLA R. DA S. HUNECKE ME, 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, com qualificação nos autos, 

condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários 

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

causa, o qual deverá ser atualizado). Transitada em julgado e feitas as 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 27 de abril de 2.020.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002279-83.2019 Ação: Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano 

Moral Autor: Celio Pereira Ferraz Ré: Oi Móvel S/A Vistos, etc... CELIO 

PEREIRA FERRAZ, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de Reparação de 

Indébito c/c Indenização por Dano Moral' em desfavor de OI MÓVEL S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, tem um contrato de 

prestação de serviços telefônico com a empresa ré, para uso de serviços 

de telefonia; que, recebeu uma ligação da empresa ré informando que 

seria instalado o serviço de internet em sua residência, conforme 

solicitado; que, jamais solicitou tal serviço; que, o serviço não foi instalado, 

mesmo assim, chegou em sua residência um boleto para o pagamento do 

cancelamento; que, procurou a empresa ré através de telefone para 

solucionar a questão, não obtendo êxito, pois, seu nome foi negativado 

junto à SERASA, assim, requer a procedência da ação, com a 

condenação da empresa ré em danos morais e repetição de indébito, bem 

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

valor de R$ 8.031,90 (oito mil e trinta e um reais, noventa centavos), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. Foi designado 

dia e horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, não se 

obtendo êxito. Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura 

rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo que houve 

relacionamento comercial entre as partes; que obrou no exercício regular 

do direito; que, inexiste dano moral a ser ressarcido; que, em caso de 

condenação, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos. 

Sobre a contestação, houve manifestação do autor. Houve determinação 

no sentido de que as partes informassem as provas que pretendiam fazer: 

o autor nada requereu; e, a empresa ré, pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, 

uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é 

suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao 

julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do 
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Código de Processo Civil. No caso em tela, a pretensão levada a efeito 

pelo autor é a indenização por danos morais, pois, segundo a inicial, não 

havia relacionamento comercial entre as partes, isso referente ao serviço 

de internet, e mesmo assim seu nome fora lançado no cadastro de 

inadimplentes por débito inexistente, no importe de R$ 67,49 (sessenta e 

sete reais, quarenta e nove centavos), causando-lhe prejuízos e 

aborrecimentos. Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas 

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na 

peça defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a 

culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à 

empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, 

naquele momento exigia. Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, 

em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo 

necessária a análise da culpa para sua caracterização. Segundo o Código 

de Defesa do Consumidor: "Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." 

Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde 

independente de culpa pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do 

serviço. "O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 

A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, 

como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8ª ed., 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22: "Nos casos de responsabilidade 

objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a 

reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo 

prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva 

propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o 

ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o 

dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. 

Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva 

porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa 

presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por 

exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do 

animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das 

excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu 

não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpado, 

pois sua culpa é presumida. Há casos em que se prescinde totalmente da 

prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente 

de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano." 

No caso em desate, restou incontroverso que as partes não celebraram 

contrato de prestação de serviços de internet, aliás, fato negado 

terminantemente pelo autor. No mesmo diapasão, há a afirmativa do autor 

que a empresa ré lançou seu nome no cadastro de inadimplentes pelo 

débito de R$ 67,49 (sessenta e sete reais, quarenta e nove centavos), 

com vencimento para o dia 04 de setembro de 2017, referente a contrato 

de telefonia n° 0005098110580453, com data da inclusão em 07 de março 

de 2018 (fl.13 – Id 18688333), quando na realidade não firmou nenhum 

contrato nesse sentido. A empresa ré, por sua vez, nada centrou aos 

autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra, 

dizendo apenas e tão somente que os serviços devidamente prestados 

pela ré e efetivamente utilizados pelo requerente. É certo que a empresa 

ré reproduziu telas para comprovar suas assertivas, todavia, não menos 

certo é de que as impressões das telas do sistema da empresa não são 

hábeis a comprovar a existência da contratação e/ou outro serviço, pois 

se trata de documento produzido unilateralmente, que somente teria algum 

valor probatório caso contivesse a assinatura do consumidor, o que não é 

o caso. “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE IMPRESSÕES DE TELAS 

DA EMPRESA DE TELEFONIA - PEÇAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS - 

RELAÇÃO COMERCIAL NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - DECLARAÇÃO DE SUA 

INEXISTÊNCIA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA. - As impressões das telas 

do sistema de empresa de telefonia não são hábeis a comprovar a 

existência de relação comercial entre as partes, uma vez que 

unilateralmente produzidas. - Ausente prova da existência da dívida 

alegada pela parte ré, há que se reconhecer a sua inexistência, 

determinando-se a retirada do nome da parte autora do cadastro de 

proteção ao crédito, no que a ela se refere. - Cabe condenar a parte ré ao 

pagamento de indenização por danos morais se a prova produzida indica 

que procedeu, indevidamente, à inscrição do nome da parte autora no 

cadastro de proteção ao crédito. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0000.16.092043-5/002 REL.DES. EVANDRO LOPES DA COSTA 

TEIXEIRA, julgado em 13 de fevereiro de 2.020)” EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LITISPENDÊNCIA - INEXISTÊNCIA 

- INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - "PRINTS" DE 

TELA - PROVA UNILATERAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE DÉBITO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. Para a configuração da litispendência torna-se 

necessário que as ações sejam totalmente idênticas, de acordo com o 

disposto no artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o que 

não se verificou. A apresentação de prints/telas eletrônicas internas, 

produzidas unilateralmente pela empresa de telefonia, não são hábeis para 

comprovar a contratação. Constatada a inclusão indevida do nome do 

consumidor nos cadastros de restrição ao crédito e não comprovada a 

culpa exclusiva de terceiro, persiste o dever de indenizar. O valor dos 

danos morais, segundo a jurisprudência, deve se fixado atendendo-se 

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 1.0024.13.052176-8/002 – REL. DES. ALBERTO HENRIQUE, 

julgado em 06 de fevereiro de 2.020” Do cotejo dos autos, restou 

evidenciada a má prestação de serviço e o descaso da operadora de 

telefonia com o consumidor. Relativamente ao dano moral ou 

extrapatrimonial, é cediço que este consiste na violação do sentimento da 

pessoa, que se sente atingida em sua honra pela atitude arbitrária do 

ofensor. O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a dor resultante 

de violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão 

patrimonial". (Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. 

Revista dos Tribunais. 1995). Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais 

discorre que: "... o dano moral é aquele que afeta a paz interior da pessoa 

lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo 

que não tem valor econômico mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor 

física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo." (citado por Barboza, Jovi 

Vieira. Dano Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas Indenizações 

por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132). É cediço que incumbe ao 

autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O processo 

se rege pelo princípio da verdade real, por meio do qual, procura-se um 

juízo de extrema probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, 

obrigando às partes utilizarem de suas faculdades processuais, 

cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou fato por ele 

descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações não decorrem 

as consequências pretendidas pela parte contrária. Sobre a questão, a 

doutrina explica: "A regra que impera mesmo em processo é de que 'quem 

alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes 

no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de 

fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a 

quem alega, dele é o ônus da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de 

Direito Processual Civil, vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a 

procedência do pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele 

ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais 

advindos de qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou 

colocando-o em situação difícil com os seus credores, a ponto de 

atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível N° 

1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos 

como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, 

exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 
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Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92). 

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, 

o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa do 

autor, com a inserção do seu nome no rol de inadimplentes da SERASA, 

resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral 

reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, pertinente a 

transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na concepção moderna 

da teoria de reparação de danos morais prevalece de início, a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a 

necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de 

direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202). Por isto, 

ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral configurou-se de modo 

cabal devendo ser ressarcido. Quanto à dosagem da indenização por 

danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em 

conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório 

para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo morais os danos causados 

a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo 

com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas 

sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima. Também é 

importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a 

indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de 

uma das partes e irregular desfalque da outra. A relação de equilíbrio 

entre dano e indenização pode ser mantida em qualquer modalidade de 

responsabilidade civil. O Juiz deverá portar-se com equidade e ser 

extremamente criterioso, tendo como meta a prevalência do bom senso e 

do sentido ideal de justo. Cumpre destacar, igualmente, que entre as 

cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá estar a de não 

transformar a indenização em algo meramente simbólico, pois, se isto 

ocorrer estará ferida de morte a responsabilidade civil como instituto 

destinado a promover a reparação de injustas e danosas agressões. Caio 

Mário da Silva Pereira leciona: "O problema de sua reparação deve ser 

posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter 

punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a 

noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, 

corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente 

assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o 

direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso 

é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude 

de solidariedade à vítima" (Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 

60). O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do 

abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para 

dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela 

maior, diante de situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos 

Roberto Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem 

preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, 

sem que existam parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o 

ressarcimento do dano material procura colocar a vítima no estado 

anterior, recompondo o patrimônio afetado mediante a aplicação da 

fórmula 'danos emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral 

objetiva apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em 

todas as demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o 

mesmo problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes 

e definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Ao derradeiro, a 

pretensão de ser indenizado por danos materiais a título de devolução do 

valor cobrado indevidamente, em dobro, no montante de R$ 31,90 (trinta e 

um reais, noventa centavos), não tem como prevalecer, pois, entendo não 

ser cabível a repetição dobrada do valor, eis que a má-fé do réu, 

necessária para a aplicação da sanção prevista no parágrafo único, do 

art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, não se presume e deve ser 

comprovada, à saciedade. Referido dispositivo estabelece que "o 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". 

Infere-se, portanto, que, para a restituição em dobro, é imprescindível que 

se conjuguem dois elementos, o pagamento indevido pelo consumidor e a 

má-fé do credor. Sobre o tema, leciona Cláudia Lima Marques: “Prevista 

como uma sanção pedagógica e preventiva, a evitar que o fornecedor se 

descuidasse e cobrasse a mais dos consumidores por engano, que 

preferisse a inclusão e aplicação de cláusulas sabiamente abusivas e 

nulas, cobrando a mais com base nestas cláusulas, ou que o fornecedor 

usasse de métodos abusivos na cobrança correta do valor, a devolução 

em dobro acabou sendo vista pela jurisprudência, não como uma punição 

razoável ao fornecedor negligente ou que abusou de seu poder na 

cobrança, mas como uma fonte de enriquecimento sem causa do 

consumidor. Quase que somente em caso de má-fé subjetiva do 

fornecedor, há devolução em dobro, quando o CDC, ao contrário, 

menciona expressão - engano justificável como a única exceção. 

("Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", 3ª.ed.,, RT, São 

Paulo, 2010, p. 805). Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem 

decidido: “Consumidor e Processual. Ação de repetição de indébito. 

Cobrança indevida de valores. Inaplicabilidade do prazo prescricional do 

art. 27 do CDC. Incidência das normas relativas a prescrição insculpidas 

no Código Civil. Repetição em dobro. Impossibilidade. Não configuração de 

má-fé.(...) - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção 

do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, sanção 

prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência 

de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.- Não reconhecida a 

má-fé da recorrida pelo Tribunal de origem, impõe-se que seja mantido o 

afastamento da referida sanção, sendo certo, ademais, que uma nova 

perquirição a respeito da existência ou não de má-fé da recorrida exigiria 

o reexame fático-probatório, inviável em recurso especial, nos termos da 

Súmula 07/STJ.Recurso especial parcialmente provido apenas para, 

afastando a incidência do prazo prescricional do art. 27 do CDC, 

determinar que a prescrição somente alcance a pretensão de repetição 

das parcelas pagas antes de 20 de abril de 1985. (REsp 1032952 / SP - 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - 3ª Turma - J. 17.03.2009, DJe 

26.03.2009). No caso em apreço, mesmo se tendo reconhecida a má 

prestação de serviço prestado pela empresa ré, não restou comprovada a 

má fé, bem como não há nos autos comprovante algum de que o autor 

tenha efetuado o pagamento da mencionada fatura, portanto, não há que 

se falar em restituição, seja em que molde for. Face ao exposto e 

princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente 'Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização 

por Danos Morais" promovida por CÉLIO PEREIRA FERRAS, em desfavor 

de OI MÓVEL S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condenar a 

empresa ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão 

de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

causa. Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é 

imperioso, processualmente, que se distribua e se autorize a 

compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a 

orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, 

diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, 

respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da 

ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o percentual fixado; 

e, quanto ao autor deverá ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações 

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

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 27 de abril de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011601-33.2019 Ação: Carta Precatória (Busca e Apreensão) Juízo 

Deprecante: Erechim - RS Autor: Banco CNH Industrial Capital S/A. Réu: JC 

Grassmann e Cia Ltda. Vistos, etc. BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL 

S/A, com qualificação nos autos, ingressa neste juízo com a presente 

“Carta Precatória” em desfavor de JC GRASSMANN E CIA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, requereu a desistência da presente medida (ID 

28561549), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Homologo a desistência da presente medida, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Face ao exposto e 

princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem resolução 

do mérito a presente “Carta Precatória” promovida por BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S/A, em desfavor de JC GRASSMANN E CIA LTDA, 

com qualificação nos autos, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte autora. Transitada em julgada e feitas 

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

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011134-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELNATA SANTOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

autora para IMPUGNAR a contestação, no prazo legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001660-64.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSIANE COELHO DUARTE REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Prossiga-se no cumprimento do comando judicial retro. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se como já determinado. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003355-19.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): FABIAM GOMES LEITE REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

manifestar interesse no prosseguimento do presente feito, requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007198-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. N. MINOTTO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007198-84.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): F. N. MINOTTO - ME REU: STA CASA DE MISERICORDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. 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. A 

expedição do mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das 

custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do CPC) sob pena de 

cancelamento da distribuição, bem como, caso necessário, a 

comprovação do pagamento de diligência do Oficial de Justiça, em igual 

prazo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003935-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON ADRIANO DELGADO DURO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003935-49.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: EVERSON ADRIANO 

DELGADO DURO Vistos etc. Tendo em vista o recolhimento das custas, 

prossiga-se no cumprimento do comando judicial de ID. 11626576. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013490-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO MATTEI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013490-22.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS 
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EXECUTADO: DANILO MATTEI Vistos etc. Tendo em vista o deslinde dos 

autos principais nº 1000168-03.2017.8.11.0003, em que, por meio de 

consulta ao sistema PJE, nota-se já ter havido determinação de expedição 

de alvará judicial, inclusive no que toca aos honorários sucumbenciais, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005748-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADERITO BATISTA 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005748-43.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADERITO BATISTA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

Vistos etc. Defiro os benefícios da AJG. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de AGOSTO de 2019, às 

08h30m. 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). 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002068-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

MATRIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida ID retro, requerendo o 

que de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001366-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MIRANDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001366-07.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUIZ CARLOS MIRANDA DE CARVALHO REU: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Compulsando 

atentamente os autos verifico que a procuração e a declaração de 

hipossuficiência não foram assinadas pelo requerente. Assim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, sanar as irregularidades 

apontadas, a fim de que o feito possa prosseguir. Intime-se. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000972-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VETORASSO & TOPJIAN LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000972-68.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): VETORASSO & TOPJIAN LTDA REU: IBIRACI NASCIMENTO DA 

SILVEIRA Vistos etc. Tendo em vista a certidão lançada no ID 31501531, 

nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, nomeio como curador especial do 

demandado a Defensoria Pública, que deverá ser intimada desta 

nomeação, bem como, para manifestar-se em tal condição, no prazo legal. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003758-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE LOPES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003758-85.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MARLUCE LOPES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DANILO 

ALVES RIBEIRO Vistos etc. Tendo em vista a certidão lançada no ID 

31511896, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, nomeio como curador 

especial do executado a Defensoria Pública, que deverá ser intimada 

desta nomeação, bem como, para manifestar-se em tal condição, no prazo 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005081-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ECOBRAZ INDUSTRIA BRASILEIRA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS E ELETRICOS LTDA - ME (REU)

JOBER HELENIO ROSA (REU)

 

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

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, consigno que, 

o pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diligências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo 

Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008484-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA RODRIGUES DA SILVA (REU)

 

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

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, consigno que, 

o pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diligências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo 

Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010332-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MARIA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/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))

 

CERTIDÃO 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 24548086. .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002278-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

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

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOE RODRIGUES DE SOUSA FILHO 60425253104 (EXECUTADO)

NOE RODRIGUES DE SOUSA FILHO (EXECUTADO)

ABENITA DURAES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a Certidão do Oficial de Justiça de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002119-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RIVELINO LUCIO DE RESENDE OAB - MT7147/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 Exceção de Pré-Executividade de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005959-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DA COSTA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

Intimação do Dr. SERGIO GONZAGA JAIME FILHO E ALDO LUCIO 

SANTILLO, 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: 1013693-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILZA FIGUEREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 requerida para 

manifestar-se sobre o laudo pericial de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008576-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMAVERA DIESEL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (DENUNCIADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003925-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LUCIRENE LOPES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 os procuradores das partes, para 

manifestarem-se sobre o laudo pericial de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004527-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CASTRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 
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como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem-se sobre o laudo pericial de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003488-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IZAURA TRICHES DIEL (REU)

JAQUELINE REZENDE DE FARIA DUTRA (REU)

JOSE CARLOS TRICHES DIEL (REU)

JOSE CARLOS TRICHES DIEL - ME (REU)

 

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

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000805-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 requerida para 

manifestar sobre o laudo pericial de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000408-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EPAMINONDAS DE GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR OAB - SC34252 (ADVOGADO(A))

ANDERSON MACOHIN OAB - SC23056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002559-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MARIA PRUDENCIO (AUTOR(A))

ABIZAEL ALBINO PRUDENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO JOSE FERREIRA OAB - MT8213 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Salmen Hanze Espólio (REU)

Outros Interessados:

Josélia Gentil (CONFINANTES)

A devael Souza de Lara (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (CONFINANTES)

 

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 acerca do peticionamento da Procuradoria-Geral do Estado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007269-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007269-86.2020.8.11.0003. 

AUTOR: FRIBON TRANSPORTES LTDA REU: AIG SEGUROS BRASIL S.A. 

Vistos etc. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de AGOSTO de 2020, às 08h30min, a qual será 

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

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

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

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

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

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

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

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). A expedição do 

mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa 

judicial em quinze (15) dias (art. 290, do CPC) sob pena de cancelamento 

da distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013458-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANIR ALVES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013458-51.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DEUZANIR ALVES DE BARROS REU: BANCO LOSANGO S.A. 

- BANCO MULTIPLO Vistos etc. Intime-se o subscritor da peça processual 

de ID 28849559, para, que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos o 

instrumento que lhe outorga poderes para requestar a providência 

postulada em tal petição. Após, conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001808-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE SIEBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001808-41.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): SIRLENE SIEBER REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO 

DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que, 
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eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem 

como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do 

caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 814923 Nr: 1183-58.2016.811.0003

 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: ADAILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIBRA S/A (CREDIFIBRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:OAB/MT 13.122-A, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MG 91045

 Autos n.º 814923 – Declaratória

Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação

imposta nos autos (fl. 104), intime-se a parte requerente, para, no prazo 

de 05

(cinco) dias, manifestar sua concordância e, se for o caso, apresentar os 

dados

necessários para transferência bancária.

Aportando no feito as informações referenciadas, desde

logo, autorizo o levantamento da importância depositada na espécie em 

favor

do demandante, mediante a expedição do competente alvará.

Em caso de discordância, deverá a parte autora requerer,

no prazo de 05 (cinco) dias, o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 736516 Nr: 15849-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON DAL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A (GRUPO ENERGISA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Autos n.º 736516 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Visando evitar controvérsia secundária acerca da validade

processual, escudada na alegação de cerceamento de defesa, bem como, 

de

violação do contraditório e do devido processo legal, determino o integral

cumprimento do comando judicial de fl. 153.

Sem prejuízo da providência supra, intime-se a requerida

a manifestar-se, no prazo de 05 dias, acerca do petitório de fls. 157/158 e

documento que o acompanha.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016685-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016685-15.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR, DENISE RODEGUER 

REU: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 

Custas recolhidas. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE ajuizada 

por ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR e DENISE RODEGUER, em 

face de VIAGENS E TURISMO LTDA e AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S/A. Alegam os autores, em suma, que adquiriram junto à 

primeira requerida, VIAGENS E TURISMO LTDA, 04 (quatro) assentos no 

voo número 9206, que seria operado pela segunda requerida, AZUL 

LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, saindo de Curitiba/PR, no dia 

21/11/2019, às 00h40min, com destino a Cuiabá/MT, quando chegaria no 

dia 22/11/2019, às 02h00min. Relatam o pagamento de R$ 1.756,30, 

divididos em 03 (três) vezes iguais de R$ 585,44 cada, mediante Cartão de 

Crédito, sendo então gerado o código E24 -JWK - P -19. Narram que, por 

cautela, decidiram checar com antecedência acerca da confirmação do 

voo de volta, quando, para sua surpresa, foram informados pela segunda 

requerida, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, que inexistia 

reserva de retorno. Aduzem que, como tinha compromissos inadiáveis 

nesta municipalidade, se viram obrigados a adquirir novas passagens 

aéreas no dia 16/11/2019, no valor de R$ 4.334,82, divididos em 06 (seis) 

vezes de R$ 722,47, no Cartão de Crédito, compras estas que teriam 

ocorrido pela segunda vez junto ao site da primeira requerida, agora, 

todavia, em um montante exorbitante. Pontuam que, inobstante, a primeira 

requerida efetuou a cobrança das parcelas referentes às duas compras 

realizadas, muito embora a segunda requerida não tivesse localizado a 

reserva de volta, o que acarretou aos autores enorme prejuízo financeiro. 

Pelo exposto, requerem pedido liminar para que as requeridas se 

abstenham de cobrar-lhes as 05 (cinco) parcelas remanescentes no valor 

de R$ 722,47 cada, referente à segunda compra das passagens aéreas. 

A inicial veio instruída com documentos. É o breve relatório. Fundamento e 

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

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

vejamos: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” (grifamos). Em detida análise aos autos, 

constata-se a confirmação do pedido (ID. 27536251 - Pág. 2) referente ao 

voo 9206, que sairia de Curitiba-PR, no dia 21/11/2019, à 00h40min, 

portanto, na madrugada de quinta-feira, com previsão de chegada em 

Cuiabá-MT, às 02h, do mesmo dia 21/11/2019, assim como sua 

autorização de pagamento (ID. 27536251 - Pág. 4), mediante uso do 

Cartão de Crédito de final 6471. Verifica-se ainda o localizador referente 

ao mesmo voo supracitado (ID. 27536258 - Pág. 3), bem como extratos do 

Cartão de Crédito com final 7479, de titularidade do autor, em que se 

constatam cobranças de parcelas (06), de R$ 722,47 cada, assim como 

débitos de parcelas (03), de R$ 585,44, no Cartão de Crédito de 

titularidade da autora, de final 6471. O conjunto probatório carreado pelos 

autores, todavia, é deveras frágil, mesmo em um juízo perfunctório, a dar 

guarida à narrativa fática apresentada, carecendo de maiores elementos 

para formação de juízo de valor. Em que pese as alegações autorais, não 

se pode deduzir, ao menos por ora, por qualquer atitude ilícita das 

requeridas, não se podendo nem mesmo se olvidar da possibilidade de 

eventual equívoco dos autores no procedimento de compra das 

passagens. O pleito, portanto, requer a instauração do contraditório. 

Ademais, muito embora aleguem os autores que o ocorrido causou enorme 

prejuízo financeiro, nada há que dê amparo a tal alegação, muito embora 

não se duvide do aborrecimento que possa causar a cobrança de débito 

supostamente indevido. Fato é que o alegado carece de maiores 

elementos de convicção para que se determine o pleito antecipatório nos 

moldes pleiteados pelos autores, o que somente poderá ocorrer com a 

devida angularização processual. Nesse sentido: Ação declaratória de 

inexigibilidade e inexistência de débito. Fraude na compra de passagens 
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aéreas. Tutela antecipada indeferida. Agravo de instrumento. Ausência de 

elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito invocado. 

Inteligência do art. 300, NCPC. Doutrina. Necessidade de dilação 

probatória, na fase de conhecimento, com a análise exauriente das provas 

eventualmente colhidas nos autos. Possibilidade, todavia, de concessão 

da antecipação da tutela em Primeiro grau, diante de posterior modificação 

do contexto fático-probatório. Decisão mantida. Recurso desprovido. 

(TJ-SP - AI: 22664030620188260000 SP 2266403-06.2018.8.26.0000, 

Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 20/03/2019, 21ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2019). 

(Destacamos). ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Ação de indenização por 

danos morais e materiais. Pretensão recursal voltada à sustação da 

cobrança das parcelas relativas à compra da passagem aérea para o 

retorno da autora ao Brasil. Inexistência de dano irreparável e de difícil 

reparação. Hipótese em que o requisito da urgência não está 

perfeitamente delineado e que a tutela antecipada corresponde ao 

provimento definitivo buscado. Necessidade, ao menos, de 

estabelecimento do contraditório. Tutela antecipada indeferida. Decisão 

mantida. Recurso improvido. VALOR DA CAUSA. Ação de indenização por 

danos morais e materiais. Determinação de emenda à petição inicial para 

adequação do valor da causa à lide posta à apreciação judicial. Pretensão 

indenizatória delimitada na exordial. Necessidade de adequação do valor 

da indenização reclamada ao valor da causa. Decisão mantida. Recurso 

i m p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A I :  2 1 3 2 6 7 7 3 8 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2132677-38.2015.8.26.0000, Relator: João Camillo de Almeida Prado 

Costa, Data de Julgamento: 24/08/2015, 19ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/08/2015). (Destacamos). Conjecturo, portanto, não 

ser o caso de deferimento, por ora, da almejada tutela antecipatória, 

considerando que subsiste controvérsia a respeito do ocorrido, cujo 

seguro desate somente poderá acontecer ao cabo da instrução 

processual, sendo, portanto, inoportuna a implementação de qualquer 

medida satisfativa e antecipatória nesta etapa da contenda. Destarte, 

circunspecto que se expecte, no mínimo, a angularização do feito, de 

modo a que se obtenham maiores elementos sobre tal questão em 

específico, sendo oportuno ressaltar que a tutela de urgência pode ser 

reexaminada em qualquer fase do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. Nos termos do art. 334, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 20 de AGOSTO de 

2020, às 10h30min, a qual será realizada na Central de Conciliação e 

Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com 

vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada das 

partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007138-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA RODRIGUES DE MORAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007138-14.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA HELENA RODRIGUES DE MORAES SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Defiro a AJG postulada 

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

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

vejamos:“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” (grifamos). Destarte, entendo que não é o 

caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os 

elementos de convicção apresentados no presente momento processual 

pela parte requerente não denotam a probabilidade do direito. Os 

documentos acostados pela autora não se mostram suficientes a 

evidenciar qualquer conduta despropositada da parte ré. Assim, prudente 

que se aguarde a angularização do feito, de modo a que sejam obtidos 

maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, 

também, que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase 

do processo. Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago 

à colação os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDO – REQUISITOS AUTORIZADORES 

NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – 

“PERICULUM IN MORA” INOCORRENTE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. “Para a concessão da antecipação de tutela devem estar 

presentes a verossimilhança da alegação, além do fundado receio de 

dano irreparável”, e que “tais requisitos devem ser demonstrados por meio 

de prova inequívoca, (que) é aquela que não enfrenta qualquer discussão, 

(é) patente, manifesta” (STJ – 1ª Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A 

falta de preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 273 do CPC 

impede o deferimento do pedido de antecipação da tutela.(AI 132542/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015). (destacamos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - BAIXA PROVISÓRIA DA INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DO SERASA - IMPOSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não basta a simples discussão da 

dívida em juízo para ter direito de excluir o nome do devedor da Serasa. É 

necessário que os argumentos sejam sólidos e estejam acompanhados de 

elementos concretos que se harmonizem com as ilações. Na hipótese, 

verifica-se que a dívida está sendo objeto de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito, na qual a Agravada não a reconhece face ao 

descumprimento do contrato de compra e venda. Contudo, não trouxe aos 

autos elementos que corroborem sua alegação, o que justifica a 

manutenção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, máxime 

quando afirma que assinou autorização de financiamento junto ao Banco 

Recorrente.” (TJMT - AI 28660/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no 

DJE 09/08/2011). (sublinhamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 

DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos 

previstos no artigo 273 do CPC, mostra-se inviável o deferimento da 

antecipação de tutela, uma vez que o conjunto probatório até então 

produzido não autoriza extrair a verossimilhança da atribuição de 

responsabilidade. (AI 138984/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

09/02/2015). (negritamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela. 

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. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007082-78.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): THALINE SEVERO RAUPP FERMIANO, VITHORIA SEVERO 

ALBINO REU: NORBERTO ALBINO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÂO POR PERDAS E DANOS C/C 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por THALINE SEVERO 

RAUPP FERMIANO, VITHÓRIA SEVERO ALBINO e NAYARA SEVERO 

ALBINO (menor impúbere) em face de NOBERTO ALBINO. Alegam as 

autoras, em síntese, que são proprietárias do imóvel sob a matrícula n.º 

81.208, Lote n.º 15, quadra n.º 26, do loteamento denominado “Parque São 

Jorge”, zona urbana de Rondonópolis, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais)”, vez que o herdaram de sua genitora, então proprietária, “mediante 

ação de inventário intentada com o falecimento desta". Aduz que referida 

ação de inventário já teve o trânsito em julgado e que o réu, até o 

momento, nada pagou pelo imóvel. Pelo exposto, postulam a imissão na 

posse do imóvel em comento. Pois bem. A ação de imissão tem por 

finalidade assegurar ao titular do domínio a posse de que nunca teve, 

conforme disciplina Yussef Said Cahali, na obra Posse e Propriedade – 

Doutrina e Jurisprudência, São Paulo : Editora Saraiva, 1987, p. 443, 

quando aduz que “permitir a quem adquiriu um bem, é que tem a posse 

jurídica ou de direito, possa ter, também, a posse de fato, isto é, a posse 

real e efetiva da coisa adquirida”. Em suma, na ação de imissão na posse 

o proprietário quer a posse que nunca teve. Com efeito, a ação de imissão 

de posse, a exemplo da ação reivindicatória, como é cediço, não se trata 

de ação possessória, sendo própria para aqueles que detêm o título do 

domínio, mas não exercem a posse, apresentando como requisitos, 

portanto, além da prova do domínio, a delimitação do bem e a posse injusta 

de um terceiro. Logo, dúvida não há que a causa de pedir do autor da 

imissão de posse é a existência de título aquisitivo da propriedade em seu 

nome, e seu pedido a obtenção da posse direta da coisa, que, a princípio, 

nunca esteve em seu poder. Certo é que “a ação de imissão na posse é 

própria para aquela que detém o domínio e pretende haver a posse dos 

bens adquiridos contra o alienante ou terceiros, que os detenham” (REsp 

n. 404717/MT – rel. Ministra Nancy Andrighi – Terceira Turma – j. em 

27.08.2002 – DJU de 30.09.2002 – p. 257). Nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. 

PROPRIEDADE DO ADQUIRENTE. DECISÃO LIMINAR EM PROCESSO 

DISTINTO QUE IMPEDE A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL. 

TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO. A 

ação de imissão de posse é a via adequada para que o adquirente do 

imóvel, proprietário, obtenha também a posse do bem, de quem 

injustamente a detenha (...)." (TJMG. Proc. 1.0696.12.002072-7/001. Des. 

Rel Tibúrcio Marques. Dje 07/11/2012). No que tange ao imóvel em 

comento, consta da Matrícula nº 81.208, por prenotação datada de 

03/12/2008, (ID. 31447376) como sendo de propriedade da falecida e 

genitora das autoras ELENICE NEVES SEVERO. Ademais, consta, ainda, 

Sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões (ID. 31447388), que a determinou a transmissão do bem às 

autoras, na condição de condôminas. Inobstante à existência do direito à 

posse, a teor do art. 1228, do CC[1], ainda se faz necessário, para reaver 

o imóvel, que, quem o possua ou detenha, lá esteja injustamente. O artigo 

1.200 do mesmo diploma legal conceitua posse justa como sendo a posse 

que não é violenta, clandestina ou precária. Por essa disposição, 

chega-se ao conceito de posse injusta, sendo aquela que é adquirida de 

forma violenta, clandestina ou precária. E, no que toca ao ponto, o trazido 

aos autos é frágil. Muito embora se possa deduzir que o requerido, 

ex-cônjuge da falecida, lá – supostamente - esteja sem o consentimento 

das autoras, o conjunto probatório carece de informações neste sentido. 

In casu, além de verificar a ausência de prova suficiente e adequada do 

alegado direito, não me convenci, em juízo perfunctório, da 

verossimilhança das alegações. O conjunto probatório anexado aos autos, 

portanto, mostra-se insuficiente a comprovar (ou ao menos indiciar) a 

existência da plausibilidade do direito, necessária à medida antecipatória, 

sendo necessários outros elementos de prova. A propósito, em “Teoria 

Geral do Processo”, Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini 

Grinover e Cândido R. Dinamarco, 1974, RT, nas págs. 26 e 27 afirmam: “O 

juiz, por força de seu dever de imparcialidade, coloca-se entre as partes, 

mas equidistante delas: ouvindo uma, não pode deixar de ouvir a outra; 

somente assim se dará a ambas possibilidades de expor suas razões, de 

apresentar suas provas, de influir sobre o convencimento do juiz (...).Em 

virtude da natureza constitucional do contraditório, deve ele ser 

observado não apenas formalmente, mas também, sob o aspecto 

substancial, sendo de se considerar inconstitucionais as normas que não 

o respeitem”. Sobre o tema, esta é a lição de Cândido Rangel 

Dinamarco[2]: “As antecipações de tutela projetam efeitos para fora do 

processo e atingem a vida dos sujeitos litigantes em suas relações 

recíprocas e em suas relações com os bens da vida – caracterizando-se 

por isso - como medidas de tutela direta às pessoas e não ao processo.” 

Nesse sentido, trago a baila os precedentes jurisprudências a seguir 

transcritos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO 

DE IMISSÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO NA 

ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 

300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Conforme estampado no art. 300 do 

CPC, é possibilitado ao juiz alcançar ao autor provimento liminar, forma 

provisória, assegurando-lhe o bem jurídico de acordo com a prestação de 

direito material postulada. Necessário, então, de rigor a presença dos 

pressupostos do artigo acima mencionado, quais sejam, a 

verossimilhança, abuso no direito de defesa ou manifesto propósito 

procrastinatório, análise de eventual dano de difícil reparação ou, quem 

sabe, irreparável e ainda a denominada "prova inequívoca do direito". O 

pedido por parte da agravante feito ao agravado para que se retire do 

imóvel, por si só, não autoriza o deferimento do pedido, considerando as 

circunstâncias que envolvem o caso, cabendo oportunizar a instrução 

probatória, situação inexistente nos autos. Processo que exige dilação 

probatória. Decisão que indeferiu a liminar mantida. NEGADO PROVIMENTO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 

70070532825, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Giovanni Conti, Julgado em 27/10/2016). (ressaltamos) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PROP E DIR REAIS SOBRE AS COISAS ALHEIAS. 

IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

Antecipação de tutela. Manutenção do indeferimento, uma vez que não 

comprovada a verossimilhança de suas alegações, restando 

descumpridos os requisitos do art. 273 do CPC. Necessidade de dilação 

probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70067126532, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 25/02/2016). 

(grifamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 

LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. AUSENTE A 

VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO. Para a concessão da medida 

em antecipação de tutela, indispensável que o requerente comprove a 

verossimilhança do direito alegado, por meio de prova inequívoca, assim 

como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, com base no art. 

273, inciso I, do CPC. Na espécie, ausente a verossimilhança para se 

deferir a imissão liminar na posse do imóvel ao agravante. Inexistência de 

prova segura da posse injusta dos réus, a exigir seja oportunizado 

contraditório e dilação probatória a esclarecer a lide. NEGADO 

SEGUIMENTO ao recurso, por decisão monocrática.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70068255561, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 12/02/2016). 

(negritamos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. NÃO 

PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSARIA. Da análise dos 

autos, não vislumbro, ao menos nessa esfera de cognição inicial, os 

requisitos autorizadores para a concessão da medida, uma vez que a 

argumentação esposada no agravo carece da necessária 

verossimilhança. Recurso conhecido e não provido.” (TJDF - AGI 

20150020178884 - Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA - 

Julgamento: 19/08/2015 - Órgão Julgador: 6ª Turma Cível - Publicação: 

Publicado no DJE : 25/08/2015). (destacamos) Por conseguinte, entendo 

que há necessidade de submeter à pretensão ao crivo do contraditório, a 

fim de ouvir a parte contrária, bem como, passar a dilação probatória, para 

formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. 

Ante ao exposto, INDEFIRO o pleito liminar de IMISSÃO NA POSSE. DEFIRO 

a AJG postulada. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, tendo em vista a 

presença de menor impúbere no polo ativo. Nos termos do art. 334, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 20 de AGOSTO de 2020, 

às 10h, a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação desta 

Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 

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

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 
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da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

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

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 1.228. O proprietário tem a 

faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 

poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. [2] 

Aceleração de procedimentos, caderno de Doutrina, Julho/Agosto de 

1998, Tribuna da Magistratura, São Paulo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006384-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELY OLIVEIRA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006384-72.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ELY OLIVEIRA XAVIER REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. RECEBO a emenda e DEFIRO 

a AJG postulada. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por ELY OLIVEIRA XAVIER em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos qualificadas. A tutela 

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

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

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

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Em um juízo de cognição rarefeita, o suficiente ao que exige o 

momento processual, e, ainda, evocando a Teoria da Asserção[1] ou da 

Prospettazione ou da verificação in statu assertionis, desenvolvida com 

lastreio em Liebman e acolhida pelo Direito Pátrio[2], entendo como 

presente a probabilidade do direito, posto que eventual suspensão estaria 

amparada em exação unilateral de diferença de consumo de energia 

elétrica na unidade consumidora n.º 6/146192-0, referente a período 

pretérito, conforme as faturas litigiosas de IDs. 31149402 e 31149403, nos 

valores, respectivamente, de R$ 4.976,76 (quatro mil, novecentos e 

setenta e seis reais e setenta e seis centavos) e de R$ R$ 446,40 

(quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). Com efeito, a 

conduta epigrafada da demandada tem sido motivo de reparo pela 

jurisprudência, que tem rechaçado o corte de serviço de tal estirpe, 

quando fundado em cobrança de diferença de consumo, relativa a 

fornecimento em período pretérito, apurada em aferição unilateral de 

medidor de consumo ineficiente/avariado. Corroborando o entendimento 

profligado nesta decisão trago à colação os seguintes arestos: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE DE ENERGIA. 

DÉBITO PRETÉRITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA NA 

FATURA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. TUTELA PROVISÓRIA 

CONCEDIDA. 1) O corte no fornecimento de energia elétrica, em virtude de 

inadimplência, é autorizado para débito atual e desde que haja prévia 

notificação do consumidor, porém, em relação a débitos pretéritos, de 

recuperação de consumo de energia, a concessionária não poderá 

fazê-lo, pois acaba tornando inviável o adimplemento da fatura, violando, 

assim, o equilíbrio econômico e financeiro do contrato e o devido processo 

legal de apuração do débito previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; 

2) Agravo de Instrumento provido para, reformando a decisão, conceder 

tutela provisória de urgência para determinar que a Companhia de 

Eletricidade do Amapá (CEA) se abstenha de suspender o corte no 

fornecimento de energia elétrica em relação a débito pretérito. (TJ-AP - AI: 

00002987020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA 

PINI, Data de Julgamento: 04/06/2019, Tribunal). (Grifamos). 

ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - MARCAÇÃO A MENOR DO EFETIVO 

CONSUMO - SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CORTE 

DO FORNECIMENTO. 1. A Segunda Turma, na assenta de 13 de fevereiro 

de 2007, no julgamento do REsp 633.722/RJ, de relatoria do Min. Herman 

Benjamin, entendeu que não sendo o caso de discussão a respeito da 

energia elétrica ordinariamente fornecida, estando o consumidor em 

situação de adimplência, impossível a suspensão do fornecimento de 

energia como forma de obrigar o consumidor ao pagamento, 

reconhecendo as condições técnicas unilaterais para apuração da fraude. 

2. In casu, verifica-se dos autos que houve suspensão do fornecimento 

de energia elétrica após constatação de fraude no medidor, ocasionando 

um prejuízo à concessionária no valor de R$ 5.949,44 (cinco mil 

novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 3. 

Impossível o corte do fornecimento de energia elétrica no caso sub 

examen, sendo necessário procedimento ordinário de cobrança para 

créditos decorrentes de apuração de fraude no medidor. Recurso especial 

provido, para retomar o fornecimento de energia elétrica. (REsp 

962.631/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 04.09.2007, DJ 19.09.2007 p. 261). (Sublinhamos). APELAÇÃO 

CÍVEL/RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA 

CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, 

DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. I - Constatadas 

irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se exigível o débito 

oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme o disposto no 

art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. II - É ilegal o corte de 

energia elétrica nos casos de dívida contestada em Juízo decorrente de 

débitos pretéritos. Recursos desprovidos. (TJ-RS - AC: 70079725438 RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 18/12/2018, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/01/2019). (Grifamos). Entrementes, verifico também a existência do 

perigo de dano, tendo em vista a essencialidade do serviço invocado na 

exordial[3], que, caso suspenso, poderá ocasionar excessivo gravame e 

prejuízo à parte autora, circunstâncias estas que, jungidas, recomendam o 

deferimento do pleito in limine litis formulado. Tenho, portanto, que tais 

requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, nesta fase de cognitio non plena, entendo que estão presentes os 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência invocada na 

exordial. Isto posto, defiro a liminar pleiteada pela parte requerente para o 

fim de determinar que a demandada, no prazo de 24h, restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do autor, caso já 

tenha efetuado o corte, ou se abstenha de fazê-lo, desde que tais 

medidas tenham por fundamento as faturas litigiosas de IDs. 31149402 e 

31149403, nos valores, respectivamente, de R$ 4.976,76 (quatro mil, 

novecentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) e de R$ R$ 

446,40 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), bem 

como proceda com o necessário para exclusão das restrições creditícias 

impostas à parte autora ou se abstenha de fazê-las, desde que tais 

medidas também tenham por fundamento os débitos pretéritos 

retromencionados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada ao valor da obrigação controvertida na liça. Nos termos do 

art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25 de 

AGOSTO de 2020, às 08h, a qual será realizada na Central de Conciliação 

e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com 

vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada das 

partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] “O que importa é a afirmação do autor, e não a 

correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de 

mérito”, explica Luiz Guilherme Marinoni (1991, p. 58 apud DIDIER JR., p. 

182). [2] RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE 

DE PROMESSAS DE COMPRA E VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA 

DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE 

ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO.APLICABILIDADE DA TEORIA DA 

ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE 

DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao art. 535, II, do 

CPC se foram analisadas as questões controvertidas objeto do recurso 

pelo Tribunal de origem, afigurando-se dispensável a manifestação 

expressa sobre todos os argumentos apresentados, especialmente no 
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caso em que a análise aprofundada das condições da ação é obstada 

pela teoria da asserção. 2. As condições da ação, dentre elas o interesse 

processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, 

não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual 

não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no 

exame de tais preliminares. 3. A decisão das instâncias ordinárias sobre a 

necessidade de dilação probatória não pode ser revista em sede de 

recurso especial, sob pena de adentrar no conjunto fático-probatório dos 

autos (Súmula nº 7 do STJ). 4. Recurso especial não provido. (REsp 

1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

01/03/2016, DJe 07/03/2016) (Grifamos). [3] Art. 22. Os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. (grifei)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001496-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA VILASBOA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001496-02.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): RONALDO DA SILVA VILASBOA REU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos etc. Cuida-se de ação de ação de ação 

de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por RONALDO DA SILVA 

VILLASBOA em face de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. 

Citada a requerida ofertou contestação (ID 1850421). Pois bem. 

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de conciliação, passo ao saneamento do feito, com espeque 

no artigo 357, do CPC. De proêmio, ressalto que a necessidade de 

alteração do polo passivo da lide para inclusão da SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, a qual, sem mais delongas, 

NÃO MERECE PROSPERAR, posto que qualquer seguradora integrante do 

consórcio estabelecido pela Lei nº 6.194/74 tem legitimidade para figurar 

no polo passivo nas demandas de cobrança de seguro obrigatório como a 

presente, conforme apontam os seguintes arestos: “APELAÇÃO CIVEL - 

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - DESCABIMENTO - PRELIMINARES REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - 

OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A indenização do seguro DPVAT 

pode ser requerida junto a qualquer Seguradora, desde que esteja 

coligada ao sistema, por força do artigo 7º da Lei nº 6.194/74, que 

estabelece que todas as sociedades seguradoras são obrigadas no 

pagamento do seguro obrigatório e possuem o direito de haver 

regressivamente do proprietário do veículo o valor que desembolsar. Se 

não existe nos autos qualquer recibo ou quitação relativa à indenização 

paga à autora no administrativo pela ITAÚ SEGUROS S/A, não há que se 

falar em ausência de interesse de agir da apelada. Se o pedido da 

apelante não foi formulado no momento oportuno, ou seja, na audiência de 

conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo que se falar em 

cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de mais de 10 anos 

(metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código Civil de 1916) do 

sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a entrada em vigor do 

Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da apelada em pleitear a 

indenização do seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 28/04/2000. 

(destacamos) “APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE JULGOU 

PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE ATIVA - 

INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DPVAT - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido 

de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório 

(DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo a convivente apontada como 

única beneficiária do seguro, é dela o direito de perceber a verba 

securitária, porque tal direito não se submete à partilha por herança. A 

aplicação dos honorários advocatícios no teto de 20% do valor da 

condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no artigo 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil A correção monetária deve incidir a partir da data 

do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ. ” (grifo 

nosso). “Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo de Instrumento 

992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim Comarca: Franca 

Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 

23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. Acidente de veículo 

Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição da ré pela 

Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de qualquer 

integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do ônus da 

prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a transferência da 

responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais - Valor arbitrado 

compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo improvido.” 

(grifamos). No tocante a preliminar de falta de interesse de agir em virtude 

do pagamento da verba indenizatória em sede administrativa. Sua 

irresignação, no entanto, não prospera. O pagamento administrativo do 

seguro obrigatório – DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo 

a complementação do valor devido, pois o recebimento em sede 

administrativa não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela 

via judicial (TJMT Ap 23844/2014). O E. STJ já decidiu que a quitação 

outorgada de forma plena e geral, relativo à satisfação parcial de quantum 

legalmente assegurado pela Lei 6.194/74 em seu art. 3º, não implica em 

sua renúncia. (STJ REsp 245465/MG). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – AFASTADA - PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - 

COBRANÇA DE DIFERENÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

REJEITADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – LAUDO JUDICIAL - 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade da prova e 

da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo 

Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende 

necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento 

daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ 

REsp 1691392/MG). O pagamento administrativo do seguro obrigatório – 

DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação 

do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a 

renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial. Tratando-se de 

invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no 

valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3º, § 1º, II - Lei 

6.194/74/MP 451/08 -  Lei  11.945/09.”  (TJ-MT -  APL: 

00067549020168110041261752018 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/06/2018). (negritamos) 

Logo, rejeito tal argumentação. Assim, tendo em vista que as partes são 

legítimas e estão regularmente representadas, bem como que inexistem 

outras questões instrumentais a serem apreciadas, dou o feito por 

saneado. Fixo como ponto controvertido da lide a incapacidade 

laboral/percentual de invalidez do requerente. Defiro a realização de 

perícia postulada e, para tanto, nomeio o médico MARCUS JOSÉ PIERONI, 

com endereço profissional na Rua Acyr Rezende Souza e Silva, n. 2094 – 

Vila Birigui – Rondonópolis-MT, tel.: (66) 3426-6773 e e-mail: 

marcus_josep@hotmail.com, independentemente de compromisso. 

Considerando a natureza da perícia e complexidade fática da demanda, 

arbitro honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de que o feito possa prosseguir, o que faço em consonância com o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Intimem-se as partes para indicar assistente técnico e a parte autora para 

apresentar quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, § 1º II e III). O 

expert deverá indicar a data, hora e local para a realização da perícia, 

devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 20 (vinte) 

dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 466, § 2º, do 

CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimados da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá diligenciar o comparecimento do 

(a) autor (a) à perícia, em prol da celeridade processual. Com a entrega do 
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laudo, manifestem-se as partes no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015568-86.2019.8.11.0003
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RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015568-86.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS REU: RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., SIMEAO IMOVEIS LTDA - EPP 

Vistos etc. Custas recolhidas. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS em face de 

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e SIMEÃO 

IMÓVEIS LTDA, em que postula, a título de Tutela Antecipada, seja 

determinada à primeira requerida a imediata liberação, em favor do 

Requerente, da carta de crédito de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil), já 

contemplada, e representada pelo contrato de nº 2051012971, Grupo 

001741, Cota 345. A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

vejamos: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” (grifamos). Portanto, 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, embora 

se possa vislumbrar certa verossimilhança nas alegações autorais, tenho 

que tais elementos, por ora, 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, carecendo de um maior aprofundamento fático. O perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo não restaram 

suficientemente expostos, o que inviabiliza a pretensão antecipatória nos 

moldes pleiteados, preservando-se o contraditório. Apenas quando o 

direito material esteja ameaçado pela demora é que se torna possível a 

concessão da tutela liminar. Cite-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSÓRCIO. CARTA DE 

CRÉDITO. CONSORCIADO CONTEMPLADO. RECUSA DA 

ADMINISTRADORA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ESSENCIAIS. Não restou caracterizada a urgência ou o risco 

de dano em tal grau que justifique o provimento liminar da tutela pleiteada 

pela parte autora. Ausentes os requisitos do art. 273, CPC, vai mantida a 

decisão de indeferimento da tutela antecipada. NEGADO SEGUIMENTO AO 

RECURSO. (TJ-RS - AI: 70055196570 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 21/06/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 26/06/2013). (Grifamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE 

URGÊNCIA PARA DETERMINAR A EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO EM 

FAVOR DA AUTORA – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULOS – 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES OU PERIGO DE 

DANO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIDOS OS 

REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A 

CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO (TJ-SP 22380404320178260000 SP 

2238040-43.2017.8.26.0000, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 

26/03/2018, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/03/2018). (Grifamos). 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. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 25 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 [1] MARINONI, 

Luiz Guilherme. Antecipação de Tutela. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 87.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007264-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA ERICA GONCALVES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT27159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007264-64.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALQUIRIA ERICA GONCALVES XAVIER REQUERIDO: 

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. VALQUIRIA 

ERICA GONÇALVES XAVIER ingressou com a presente AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES INDÉBITOS, 

DANOS MORAIS e TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ambas qualificadas. Aduz a 

parte autora que, em dezembro de 2014, firmara com o réu instrumento 

particular de promessa de compra e venda de imóvel, correspondente a 

compra do imóvel descrito e caracterizado nos autos, conforme 

documento de ID. 31546381, no valor de R$ 45.279,93 (quarenta e cinco 

mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), a ser 

pago em 180 parcelas mensais no valor de R$ 237,72 (duzentos e trinta e 

sete reais e setenta e dois centavos) cada. Relata que em abril do 

corrente ano adimplira a parcela nº 61, no valor de R$ 434,32 

(quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), restando 

ainda 119 parcelas a ser adimplidas, motivo pelo qual pretende a revisão 

contratual. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, seja 

determinado à ré que se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de 

restrição ao crédito. Eis o relatório. Fundamento e DECIDO. O artigo 294 do 

Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. 

Destaque-se, neste momento, que a tutela de urgência se subdivide em 

cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo 

legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, 

tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração 

predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração 

da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela 

definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência 

deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma 

das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de 

duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da 

tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente 

deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora 

Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412). Considerando que subsiste 

controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento 

contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá 
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acontecer ao cabo da instrução processual, entendo não ser o caso de 

deferimento, por ora, da almejada antecipação de tutela, sendo inoportuna 

a implementação de qualquer medida antecipatória nesta etapa da 

contenda. Sobre a questão, eis a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS 

PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS 

NOMES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 

22390075420188260000 SP 2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz 

Eurico, Data de Julgamento: 03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 06/12/2018). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA VISANDO SUSPENDER 

PAGAMENTOS DE PARCELAS REFERENTES A COMPRA DE IMÓVEL NA 

PLANTA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. Manutenção da decisão recorrida, 

observando-se que as alegações do agravante poderão ser 

oportunamente reanalisadas pelo juízo, após a formação do contraditório. 

Decisão que não se mostra ilegal ou teratológica. Inteligência da Súmula nº 

59, desta corte. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO 

ART. 557, CAPUT DO CPC. (TJ-RJ - AI: 00755637320158190000 RIO DE 

JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA 

DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 07/03/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 09/03/2016). 

(Grifamos). PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

REVISÃO E RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR 

LITISCONSORTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA 

INOCORRÊNCIA DA CESSÃO DE CRÉDITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - REJEIÇÃO - LOTE - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS 

DE INFRAESTRUTURA BÁSICA - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - ABSTENÇÃO - INDEFERIMENTO - 

MANUTENÇÃO 1 - Não havendo elementos que autorizem o 

reconhecimento da ilegitimidade passiva alegada pelo litisconsorte, deve 

ser rejeitada a preliminar suscitada em contraminuta, de modo que a 

discussão seja submetida à dilação probatória, própria da primeira 

instância. 2- O provimento que antecipa os efeitos da tutela é cabível 

somente em situações excepcionais, quando demonstradas de plano a 

probabilidade de êxito da pretensão deduzida em juízo, bem como a 

existência de risco de que a não concessão imediata possa gerar danos 

irreparáveis à parte. 3- Não comprovado o alegado atraso na entrega do 

imóvel adquirido, e havendo ainda indicação de que os promitentes 

compradores estariam inadimplentes anteriormente ao fim do prazo para 

entrega do lote, inviável o deferimento da tutela de urgência pleiteada, pela 

ausência do requisito da probabilidade do direito. (TJ-MG - AI: 

10000180706061002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 12/08/0019, Data de Publicação: 

19/08/2019). (Grifamos). Destarte, circunspecto que se expecte, no 

mínimo, a angularização do feito, de modo a que se obtenham maiores 

elementos sobre tal questão em específico, sendo oportuno ressaltar que 

a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. 

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se 

que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o 

espírito do julgador do fato que se propõe. (art.300, CPC). Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. Considerando 

a documentação juntada, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009397-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO JOSE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO JOSE FERREIRA OAB - MT8213 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARCIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo: 1009397-16.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: 

IVANILDO JOSE FERREIRA EXECUTADO: MARCIANO CUSTODIO DE 

OLIVEIRA NETO, MARTA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA Vistos etc. A 

parte requerente opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 23422990) em 

face da Sentença prolatada no ID. 23104698, aduzindo, em síntese, haver 

contradição no citado comando judicial, ao passo que teria determinado a 

extinção do presente feito, em contrariedade ao contido na Resolução TJ/

-MT/TP nº 03/2018. É o sucinto relato. Decido. Razão assiste ao 

embargante. Provejo os presentes embargos para o fim corrigir a 

contradição pontada pelo requerente/embargante, passando o decisum de 

ID. 23104698 a ter a seguinte redação: “Tendo em vista o contido no artigo 

13, inciso II da Resolução TJ/-MT/TP nº 03/2018[1], proceda-se a 

redistribuição do presente Cumprimento de Sentença, com as baixas e 

anotações de estilo.” Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as 

ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão 

tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais 

e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I – o processo principal já 

estiver baixado II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. (Grifo nosso).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000006-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000006-71.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): IVONE BORGES DE OLIVEIRA REU: MARISA LOJAS S.A. 

Vistos etc. IVONE BORGES DE OLIVEIRA, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou perante este juízo com a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em 

face de MARISA LOJAS S/A, também qualificados nos autos. A autora 

alega, em síntese, que o requerido teria lançado indevidamente seu nome 

nos cadastros de restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente. 

Por conta de tais fatos, requereu a concessão de tutela de urgência para 

exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, o que fora 

DEFERIDO no ID. 11351629. Ao fim, pede a procedência dos pedidos para 

que o débito seja declarado inexistente, bem como seja a requerida 

condenada a indenizar-lhe em danos morais, sem prejuízo da 

responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo. Instruiu a peça 

vestibular com documentos. A requerida contestou a ação no ID. 

13310033, aduzindo, no Mérito, que os fatos não se deram como narrados 

pela autora, sendo a negativação fruto do exercício regular do direito, o 

que afasta o eventual dano moral, para, ao final, postular pela 

improcedência dos pleitos insertos na exordial; anexou documentos. Em 

sede de impugnação o autor rebateu as alegações da parte requerida e 

reiterou os pedidos iniciais (ID. 16900268). Ambas as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide (ID. 21619813 - Pág. 1 e 21948977 - 

Pág. 1). Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Não havendo 

questões preliminares a se enfrentar, passo à análise do conteúdo 
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meritório dos autos, mesmo porque o deslinde da controvérsia não exige 

dilação probatória, vez que se trata de matéria de direito e de fato, que 

não demanda a produção de prova oral, eis que os elementos de 

convicção até então reunidos na contenda se mostram suficientes para o 

seu seguro desate. O cerne da controvérsia cinge-se em apurar a 

ilegalidade da inserção/manutenção do nome da autora nos cadastros 

restritivos. A solução da lide não demanda maior aprofundamento. A 

negativação do nome da autora ocorreu em 02/10/2017, em virtude de 

débito de R$ 1.307,36 (mil trezentos e sete reais e trinta e seis centavos), 

cujo vencimento teria se dado em 02/10/2017, referente ao contrato de nº 

9130007237 (ID. 11268581 - Pág. 1). A autora não nega a existência do 

débito, assume-o. Todavia, informa transação com a requerida em relação 

ao contrato supra (nº 9130007237), em que fora pactuado o pagamento 

do montante supra em uma única parcela de R$ 1.093,99 (mil e noventa e 

três centavos e noventa e nove centavos), o qual teria por finalidade dar 

quitação ao débito então existente (ID. 11268582 - Pág. 1). Demonstrada 

ainda pela autora a quitação do montante retro na exata data avençada, 

ou seja, 25/10/2017 (ID. 11268582 - Pág. 1). Dessume-se daí ser 

obrigação da requerida proceder com a baixa da negativação existente, 

em relação ao contrato informado (nº 9130007237), no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis, o que, todavia, não ocorreu. O documento 

colacionado pela autora no ID. 11268581 - Pág. 1 é cristalino ao apontar 

que o débito informado (contrato de nº 9130007237) ainda permanecia 

negativado em 17/11/2017, ou seja, aproximadamente 01 (um) mês após 

sua devida quitação, o que, por corolário, corresponde à conduta ilícita e 

indenizável por parte da requerida. Em Contestação, limitou-se a requerida 

a asseverar pela existência dos fatos de modo diverso ao narrado pela 

autora, mas não logrou êxito em apontar a devida baixa do débito dentro 

do prazo legal, sendo, portanto, insuficiente a infirmar o trazido aos autos 

pela autora. Logo, o pleito autoral procede in totum. No caso, portanto, 

resta clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Restou incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, bem 

como a pactuação acerca do pagamento do débito e consequente baixa, 

não havendo dúvida nesse particular, pois a peça defensiva em nenhum 

momento ilide tais fatos com suficiência. Percebe-se que a requerida deu 

cumprimento à obrigação de dar baixa na(s) negativação(ões) 

existente(s) somente após ser compelida judicialmente a tanto, o que 

evidencia a pertinência da presente ação. Em que pesem as alegações da 

requerida, entendo que a justificativa apresentada não é verossímil a 

ponto de desincumbi-la do ônus probatório que lhe competia, uma vez que 

não foi comprovado por meio de documentos hábeis que teria cumprido 

com seu dever de realizar a baixa na negativação dentro do prazo 

avençado. Portanto, não há dúvida da falha por parte da(s) requerida(s) 

em cumprir com o que se obrigara(m). Sendo assim, a manutenção do 

nome doa autora nos cadastros restritivos quando da propositura da ação 

representa medida abusiva e ilegal, representando prática de ato ilícito, o 

que comanda o acolhimento da pretensão indenitária autoral veiculada na 

espécie. Destarte, neste diapasão, nos resta somente fixar o valor 

indenitário decorrente de tal lesão imaterial. O direito à indenização por 

dano moral resta consagrado por força de dispositivo da Lei Maior (CF, 

art. 5.º, incisos V e X) e, como afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a 

doutrina e a jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance 

desses dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira comentou: ‘A Constituição 

Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do 

dano moral... Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio 

geral desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se 

definitivamente em nosso direito.” (In “Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. 

Saraiva, pág. 407). Nesta senda ressalto que é entendimento assente nos 

pretórios pátrios que o dano moral decorrente de indevida negativação 

cadastral creditícia é presumido, não exigindo prova, portanto, para que 

seja reconhecido direito ao ressarcimento nestes casos. Corroborando tal 

linha de pensamento trago a colação o aresto abaixo: CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO NO CADASTRO DE DEVEDORES DO SERASA. 

IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido 

de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral, 

prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material. Hipótese em 

que as instâncias locais reconheceram categoricamente ser ilícita a 

conduta do recorrido em levar e manter, indevidamente, o nome do 

recorrido em cadastro de devedores. Inexistência de dano patrimonial. 

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.[1] (grifo nosso) 

No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e 

jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau 

da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. In casu, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, 

principalmente, que a dor moral sofrida pelo requerente foi resultante da 

conduta negligente do requerido enfocado, entendo que a fixação do 

quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece de monta a 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

demandante. Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação 

pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está 

também em produzir no causador do mal, impacto bastante para 

dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 

a 67). Por oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano moral em 

importe inferior ao pleiteado pelo requerente não pode ser considerada 

sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado 

jurisprudencial: “Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por dano moral, 

a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca.” (destaque nosso) Derradeiramente, calha 

registrar que em se tratando de condenação por danos morais, em sede 

de responsabilidade contratual, o termo inicial da correção monetária é a 

data da sentença que os arbitrar e o dos juros moratórios a data da 

citação, consoante leciona o julgado abaixo: Superior Tribunal de Justiça 

Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1096560 UF do 

Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 2008/0219183-5 Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA Data 

de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 26/11/2009 Ementa: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO. RECUSA DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO 

CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de ampliar 

a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido 

consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação 

econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, 

como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - 

Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há 

que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus 

sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - 

Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a 

conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte.” 

(destaque nosso) DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC julgo procedenteS os pedidos insertos na inicial, para, com 

espeque nos artigos 5º, V e X da CF/88, 6º, VI do Código de Defesa do 

Consumidor e 186 do Código Civil, DECLARAR inexistente em relação à 

autora o débito litigioso, bem como CONDENAR a parte requerida a 

indenizar a requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), importe a ser pago pela parte ré ao demandante, 

de uma única vez, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste 

comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. 

CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

CPC. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 
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requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] REsp 332.622/RJ, Rel. Ministro 

CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 25.06.2002, DJ 

11.11.2002 p. 221

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001029-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001029-23.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANTONIO BRUNO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. ANTONIO BRUNO, 

devidamente qualificado, propôs a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada, alegando em 

síntese que em decorrência da oscilação da tensão da energia fornecida 

pela ré, ocorreu à queima do seu resfriador de leite. Pelo exposto, requer 

a condenação da requerida a indenizar-lhe em danos materiais o valor de 

R$ 1.385,00, referente a troca de peça que foi queimada e R$ 700,00 de 

mão de obra pelo serviço, totalizando assim o valor de R$ 2.085,00, bem 

como em danos morais no valor de R$ 20.000,00, sem prejuízo de demais 

verbas e honorários de sucumbência. Com a inicial vieram documentos. 

Realizada audiência de conciliação infrutífera (ID. 2445244). Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação no ID. 1985886, alegando que 

não registrou qualquer anomalia que pudesse causar quaisquer problemas 

na unidade consumidora da parte requerente; não comprovação dos 

danos materiais; inexistência dos requisitos mínimos para indenização por 

danos morais, postulando pelo indeferimento dos pleitos iniciais, juntando 

documentos. Em sede de impugnação (ID. 2450051), a parte autora 

rebateu as alegações da parte requerida e reiterou os pedidos iniciais. 

Realizada audiência de instrutória (ID 23010699), ocasião em que foram 

ouvidas duas testemunhas e convertidas às alegações finais em 

memoriais, devidamente apresentadas pelas partes nos ID 23465066 e 

23598575. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Em face da ausência de 

questões instrumentais a ser enfrentadas neste processo, passo desde 

logo ao julgamento do mérito da lide. No caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Alega a parte autora, demonstrando 

documentalmente, que a queima do aparelho descrito na inicial teria 

ocorrido em virtude de variação de tensão elétrica ocorrida em sua 

unidade consumidora, em 07/09/2015. Cabe frisar que responsabilidade do 

fornecedor de serviço público é objetiva, independendo de culpa (art. 14 

do CDC). A requerida, portanto, responde pelos danos causados aos 

eletroeletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de 

terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica. 

Tendo em vista o arcabouço probatório carreado aos autos, entendo pela 

comprovação do nexo causal entre o ocorrido e os danos suportados, 

posto que as testemunhas ouvidas em juízo (ID 23010699 e ss), 

ratificaram os fatos narrados na exordial, tendo o vizinho do autor (Sr. 

Alcídio) confirmado a ocorrência de oscilação de energia elétrica e por fim 

o técnico em eletrotécnica que deu manutenção na instalação elétrica do 

autor após o sinistro enfocado (Sr. Claudio), afirmou que a queima do 

resfriador decorreu da oscilação da energia. Logo, os elementos 

colacionados à inicial demonstram defeito compatível com a oscilação na 

energia elétrica. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES NA REDE 

ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO NOS 

AUTOS. MERA JUNTADA DE ORÇAMENTOS. PROVA ORAL E TERMO DE 

VISTORIA ESCLARECEDORES. CABÍVEL O RESSARCIMENTO DO VALOR 

DE UM DOS BENS APENAS. REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANOS 

MORAIS AFASTADOS. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES DAS 

TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007430218 RS, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 20/02/2018, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/02/2018).” (grifamos). Superado o ponto, há de se analisar quanto à 

extensão dos danos. Compulsando os autos, verifica-se que restou 

demonstrado os danos materiais no valor de R$ 1.385,00, referente a 

troca de peça que foi queimada (ID 1483432 - Pág. 3) e R$ 700,00 de mão 

de obra pelo serviço (ID 1483432 - Pág. 2), totalizando assim o valor de R$ 

2.085,00,a ser indenizado pela parte ré a parte autora. Ademais, o defeito 

na prestação do serviço, assim, está na ineficácia do sistema de proteção 

da rede elétrica da reclamada, pois é dever desta garantir a segurança 

dos serviços prestados, consoante imposição legal (art. 22 do CDC). 

Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. DESCARGA DE ENERGIA EM REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE 

TELEVISOR. DANO MATERIAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003188984, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 09/05/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003188984 

RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

09/05/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/05/2012)Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).” (grifo nosso) Em sendo 

assim, entendo como justa a condenação da requerida a indenizar o autor 

pelos prejuízos materiais sofridos, nos montantes de R$ 2.085,00. Por 

outro lado, assiste razão à requerida no que tange à indenização, a título 

de danos morais, que deve ser afastada. No caso, não restou configurada 

a violação aos direitos de personalidade da parte autora, refletindo meros 

transtornos e dissabores cotidianos. Não vislumbro a existência de 

qualquer abuso da parte requerida, não evidenciado, na hipótese, que o 

ocorrido tenha sido abusivo e que tenha causado dor, vexame, 

humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a 

higidez psíquica da demandante a ensejar a pretendida indenização por 

danos morais. “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA 

BANCÁRIA. DESCONTOS IRREGULARES. Danos morais. Ausência de 

comprovação de abalo moral suscetível de reparação. Inocorrência de 

restrição creditícia. Indenização pelos danos morais indevida. Sentença 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP 

- Apelação: APL 10180834120148260007 SP 1018083-41.2014.8.26.0007 

Orgão Julgador 17ª Câmara de Direito Privado Publicação 29/04/2015 

Julgamento 28 de Abril de 2015 Relator Afonso Bráz Ementa).” 

(destacamos). “CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO 

DE FATURA COM VALOR DE MULTA PARA O CANCELAMENTO DE 

LINHAS TELEFÔNICAS. EMISSÃO DE FATURA SEM MULTA. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. 1. A parte autora postulou desconstituição de fatura 

com multa contratual devido ao cancelamento de suas linhas telefônicas, 

emissão de nova fatura com a isenção da multa, além de indenização por 

danos morais. 2. Dano moral não configurado, pois o descumprimento 

contratual não gera, de regra, essa espécie de prejuízo, e no caso 

concreto não se demonstrou ofensa a nenhum atributo da personalidade. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004418059 RS, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 12/12/2013, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

16/12/2013).” (destacamos). Derradeiramente, calha registrar que, em se 

tratando de condenação por danos materiais, em sede de 

responsabilidade contratual, o termo inicial da correção monetária é a data 

do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e o dos juros moratórios, em se 

tratando de obrigação ilíquida, a data da citação, consoante leciona o 

julgado abaixo: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO 

VALOR DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 

OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de 

ampliar a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido 

consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação 

econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, 

como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - 
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Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há 

que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus 

sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - 

Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a 

conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte.” (Superior 

Tribunal de Justiça Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 

1096560 UF do Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 

2008/0219183-5 Relator: Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 

- TERCEIRA TURMA Data de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 

26/11/2009).” (destaque nosso) DIANTE DO EXPOSTO e considerando o 

que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a requerida a pagar 

indenização por danos materiais à autora, no valor de 2.085,00, verba 

esta que deverá ser corrigida pelo INPC desde a data do evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), sobre ela incidindo ainda juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, desde a data da citação. Diante da sucumbência 

recíproca, distribuo o ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) 

para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte ré, 

oportunidade em que fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, 

considerando o trabalho realizado e o tempo despendido, na forma do que 

dispõe o art. 85, § 8º, do CPC , verbas cuja exigibilidade em relação a 

parte autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG (ID 1566023). Preclusas as vias recursais, pagas as 

custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando 

judicial no prazo legal, arquive-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000316-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO RODRIGUES MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000316-43.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): CLAUDIO RODRIGUES MELO REU: TIM CELULAR S.A. Vistos 

etc. CLAUDIO RODRIGUES MELO, devidamente qualificado nos autos 

ingressou perante este juízo com a presente ação de indenização por 

danos morais, em face de TIM CELULAR S/A, também qualificada, 

alegando em síntese, que seu nome foi indevidamente incluído nos órgãos 

de proteção ao crédito devido a suposta dívida no valor de R$ 39,90. 

Requer a procedência da ação, reconhecendo a inexistência do débito 

cobrado pelo réu, bem como, a condenação do requerido no pagamento 

de danos morais, sem prejuízo da responsabilidade pelas verbas 

sucumbenciais de estilo. Instruíram a peça vestibular com documentos. A 

parte requerida foi citada (id. 20051574), porém deixou transcorrer in albis 

o prazo para oferecimento de resposta (id. 24336717), tendo a parte 

autora pugnado pela decretação de sua revelia e o julgamento antecipado 

da lide (id. 24569450). É o relatório. Fundamento e decido. No presente 

caso o deslinde da controvérsia não exige dilação probatória, eis que se 

trata de matéria de direito e de fato, que não demanda a produção de 

prova oral, eis que os elementos de convicção até então reunidos na 

contenda se mostram suficientes para o seu seguro desate. Quanto a 

revelia ocorrida nos presentes autos (id. 24336717). Assim prescreve o 

art. 344 do CPC: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.” Sendo um direito disponível, e estando os 

elementos de convicção carreados aos autos coerentes com o 

pretendido, sem dúvida alguma os efeitos da revelia se impõem. Ademais, 

o silêncio da parte requerida, ante a coerência entre o alegado e provado, 

faz presumir que todos os fatos aduzidos pela parte autora são 

verdadeiros. O STJ já se manifestou sobre a matéria: “REVELIA – 

MATÉRIA DE FATO – DIREITO DISPONÍVEL – A falta de contestação faz 

presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que se trate de 

direito disponível. Deixando de reconhecê-lo, contrariou o acórdão o 

disposto no artigo 319 do CPC.” (STJ – REsp 8.392 – MT – 3ª T. – Rel. Min. 

Eduardo Ribeiro – DJU 27.05.1991) (grifamos) A respeito do mesmo tema 

confira-se os julgados abaixo: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 

DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR - VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES - PROVA DOS AUTOS - RECURSO IMPROVIDO. (38178 MS 

2008.038178-4, Relator: Des. Atapoã da Costa Feliz, Data de Julgamento: 

10 /02 /2009 ,  4 ª  Tu rma  C íve l ,  Da t a  d e  P u b l i c a ç ã o : 

05/03/2009)”(destacamos) “Recurso - Apelação - Declaratória de 

inexistência de débito - Ausência de apresentação de contestação - 

Revelia configurada - Presunção de veracidade dos fatos articulados pela 

outra parte -  Sentença mant ida.  Recurso improvido. 

(816364720078260000 SP 0081636-47.2007.8.26.0000, Relator: Mauro 

Conti Machado, Data de Julgamento: 07/02/2011, 19ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 02/03/2011)” (destaque nosso) Destarte, 

tendo em vista a revelia configurada no presente caso (id. 24336717), há 

que ser declarada inexistente a obrigação discutida neste processo em 

relação à parte demandante. Entrementes, verifico que o documento 

juntado ao feito (id. 17367814), atesta a aduzida positivação cadastral 

indevida do nome da parte requerente pela parte ré, o que comanda o 

acolhimento da pretensão indenitária autoral veiculada na espécie. Sobre a 

matéria calha transcrever o entendimento pretoriano, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

C/C INDENIZAÇÃO. REVELIA. AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO 

JURÍDICO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. 1. Segundo 

estabelece o art. 319 do CPC, uma vez configurada a revelia, surge a 

presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Contudo, a 

presunção ora tratada não apresenta caráter absoluto, mas meramente 

relativo, razão pela qual o pedido formulado pelo autor não será 

obrigatoriamente acolhido pelo julgador, que poderá rejeitá-lo em 

decorrência das provas posteriormente produzidas, ou por contradição 

evidenciada na própria petição inicial. 2. A princípio, a inscrição indevida 

de um nome no cadastro dos maus pagadores causa dano moral à vítima, 

sendo inegável o abalo de seu crédito. 3. O valor da indenização deve 

atender ao chamado 'binômio do equilíbrio', não podendo causar 

enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao 

mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima. 

v.v.p.- EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. - A indenização 

deve ser fixada com observância da natureza e intensidade do dano, da 

repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da 

capacidade econômica das partes envolvidas, evitando-se enriquecimento 

sem causa da parte autora. (TJ-MG - AC: 10079100679442001 MG , 

Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 03/07/2013, Câmaras Cíveis / 

16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2013)” (grifamos) 

Destarte, neste diapasão, nos resta somente fixar o valor indenitário 

decorrente de tal lesão imaterial. O direito à indenização por dano moral 

resta consagrado por força de dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, 

incisos V e X) e, como afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a doutrina e a 

jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance desses 

dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira comentou: ‘A Constituição Federal 

de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do dano 

moral... Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio geral 

desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se 

definitivamente em nosso direito.” (In “Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. 

Saraiva, pág. 407). Nesta senda ressalto que é entendimento assente nos 

pretórios pátrios que o dano moral decorrente de indevida negativação 

cadastral creditícia é presumido, não exigindo prova, portanto, para que 

seja reconhecido direito ao ressarcimento nestes casos. Corroborando tal 

linha de pensamento trago a colação o aresto abaixo: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO NO CADASTRO DE DEVEDORES DO SERASA. 

IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido 

de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral, 

prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material. Hipótese em 

que as instâncias locais reconheceram categoricamente ser ilícita a 

conduta do recorrido em levar e manter, indevidamente, o nome do 
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recorrido em cadastro de devedores. Inexistência de dano patrimonial. 

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”[1] (grifo nosso) 

No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e 

jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau 

da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. In casu, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, 

principalmente, que a dor moral sofrida pela parte requerente foi resultante 

da conduta negligente da requerida enfocada, entendo que a fixação do 

quantum indenizatório em R$ 5.000,00, parece de monta a reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou a parte 

demandante. Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação 

pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está 

também em produzir no causador do mal, impacto bastante para 

dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 

a 67). Nesta quadra calha a fiveleta transcrever o julgado abaixo que 

estabelece os termos iniciais a serem observados no que pertine a 

incidência da correção monetária e de juros moratórios em casos como o 

presente de responsabilidade extracontratual, in verbis: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS 

MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A 

orientação deste Tribunal é de que, em se tratando de danos morais, o 

termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que 

fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir 

do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 

54/STJ). Embargos acolhidos.”[2](destaque nosso) DIANTE DO EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo procedenteS os pedidos 

insertos na inicial, para o fim de reconhecer a inexigibilidade da obrigação 

litigiosa, em face da parte demandante e, com espeque nos artigos 5o, V e 

X da CF/88 e 186 do Código Civil, condenar a requerida a indenizar a 

autora, no montante de R$ 5.000,00, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e 

acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde 

a data da positivação cadastral litigiosa (id. 17367814). Condeno a parte 

demandada no pagamento das despesas e custas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Preclusas 

as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante 

as cautelas de estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] REsp 332.622/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 

QUARTA TURMA, julgado em 25.06.2002, DJ 11.11.2002 p. 221 [2] EDcl no 

REsp 615.939/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 13.09.2005, DJ 10.10.2005 p. 359.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013343-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GUIMARAES ESTRELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL MARIELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013343-30.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCIA GUIMARAES ESTRELA REQUERIDO: RESIDENCIAL 

MARIELA Vistos etc. No caso, embora regularmente intimada, a parte 

requerente deixou transcorrer o prazo concedido, não procedendo à 

emenda da inicial, consoante se denota da certidão de ID. 22392049, 

razão pela qual o indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe. 

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, julgo extinto o processo, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo 

diploma processual. Custas pela parte autora, caso existentes. Sem 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R.I. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006221-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006221-63.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): PEDRO JOSE DE SOUZA REU: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO Vistos etc. PEDRO JOSÉ DE SOUZA moveu a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, ambos qualificados nos 

autos. Afirma, em apertada síntese, que teve seu nome negativado no 

sistema de proteção ao crédito em relação a um débito no valor de R$ 

128,08 (cento e vinte e oito reais e oito centavos), referente ao contrato 

n.º 4320322771223008, incluso no dia 16/04/2018. Aduz ser a inscrição 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito indevida, eis que não 

reconhece a dívida. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para 

que a requerida procedesse com a baixa imediata da inscrição existente 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como fosse declarado 

inexigível o débito, o que restou INDEFERIDO no ID. 16292468. Pede ao 

final a procedência dos pedidos para que seja declarada a inexistência de 

débito no valor de R$ 128,08 (cento e vinte e oito reais e oito centavos), 

bem como condenada a requerida a indenizar-lhe por danos morais em 

virtude da negativação indevida. Juntou documentos à inicial. Audiência de 

Conciliação restou INFRUTÍFERA (ID. 18122010). Regularmente citado, o 

requerido ofereceu Contestação (ID. 18563884) aduzindo, 

preliminarmente, ausência de condições da ação por falta de interesse de 

agir e inépcia da inicial, e, no Mérito, a regularidade da cobrança, com a 

consequente inexistência de danos morais, carreando documentação e 

pugnando ao final pela improcedência dos pleitos insertos na exordial. 

Instada a parte autora a impugnar a contestação, atendeu ao chamado (ID. 

19667891). O autor pugnou pela inversão do ônus da prova e produção 

de prova documental (ID. 22276528), ao passo que o banco requerido 

postulou pelo julgamento antecipado da lide no ID. 22496806. Era o que 

tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. 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. 
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(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, passo à sua análise. I – DAS 

PRELIMINARES I.1 – DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR É 

cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio 

necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a 

parte ter que submeter o litígio à análise do Poder Judiciário para ter 

satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio 

processual condizente com a solução da lide. Sobre o tema é a lição de 

Fredie Didier Jr: "A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in 

concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há 

como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois 

ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O 

exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação 

de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento 

judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder 

propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido." (in, Curso de 

Direito Processual Civil,Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto 

segue: “Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte 

tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, 

quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto 

de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver 

sido ameaçado ou efetivamente violado.” (in, Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao 

art. 267, p. 436). Analisando o caderno processual, visualizo o interesse 

de agir da parte autora, eis que configurado na espécie o binômio acima 

destacado. In casu, a pretensão da requerente é a baixa da negativação 

de seu nome em razão de débito supostamente inexistente, bem como a 

condenação do requerido a título de danos morais. Para tanto, foi ajuizada 

a presente demanda. Posto isso, REJEITO a preliminar enfocada. I.2 – DA 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL A preliminar de inépcia da inicial não 

merece melhor sorte, considerando que a peça de ingresso não contém 

qualquer tipo de vício insanável que comande o seu indeferimento de 

plano, providência excepcional e que só deve ser adotada quando a 

mácula apontada inviabilize a defesa da parte contrária, o que não é o 

caso dos autos, haja vista que a inicial na espécie se mostra 

compreensível e atende aos requisitos legais para sua admissibilidade. 

Corroborando o entendimento aviventado transcrevo os seguintes 

arestos: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INICIAL. PEDIDO. 

INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. - Não é inepta a petição 

inicial onde foi feita descrição suficiente dos fatos que servem de 

fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa. 

Precedentes.[1] (destacamos). PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL 

– FGTS – PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – 

INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ. 1 - Ainda 

que o pedido formulado pelos autores não tenha sido elaborado em 

conformidade com a mais elevada técnica processual, descabe ao 

julgador indeferir de plano da petição inicial, quando se pode extrair do seu 

contexto, o pedido e a causa de pedir. 2 - Recurso especial provido.[2] 

(grifamos). Da análise das lições jurisprudenciais ribaltadas, emerge a 

insubsistência da preliminar em comento, pois reafirmam a 

excepcionalidade do juízo negativo de inadmissibilidade da peça de 

ingresso, motivo pelo qual refuto tal arguição da demandada. Tendo em 

vista que não há questões preambulares a serem apreciadas e não 

havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo a análise 

do mérito. II – DO MÉRITO O cerne da controvérsia cinge-se em apurar a 

ilegalidade da inserção/manutenção do nome do autor nos cadastros 

restritivos. A negativação do nome do autor ocorreu em 16/04/2018, em 

virtude de débito de R$ 128,08 (cento e vinte e oito reais e oito centavos), 

cujo vencimento teria se dado em 09/08/2017, referente ao contrato/fatura 

de nº 4320322771223008 (ID. 14599792). Muito embora o autor alegue 

desconhecimento em relação à existência de qualquer negócio jurídico 

com o banco requerido, este, em Contestação, carreou aos autos 

Proposta de Adesão Para Emissão de Cartão de Crédito (ID. 18563890) 

regularmente celebrada pelas partes. Referida Proposta data de 

15/11/2008 e se refere ao fornecimento ao autor de um Cartão de Crédito 

“LOSANGO HÍBRIDO”, na modalidade “Pré-Pago”. Noutro giro, em que pese 

o banco requerido aduzir que o vínculo condiz com o “cartão ‘MODELO 

VISA NACIONAL de nº 0004 3200 3227 7122 3123, realizado pelo lojista 

RICARDO ELETRO’”, nada há nos autos que dê guarida a tal afirmação, 

mesmo porque o documento carreado não se refere em específico ao 

cartão informado. Não bastasse isso, nada mais carreou que corrobore a 

existência do débito negativado. Pelo acostado, portanto, não se pode 

deduzir pela correspondência entre o débito negativado e a proposta 

colacionada, sequer pela regularidade da negativação. Logo, a existência, 

validade e eficácia do Contrato de nº 4320322771223008, que foi o que 

dera azo à negativação, não restou demonstrada pelo requerido, ônus que 

lhe incumbia, na esteira do que tem recomendado a jurisprudência, in 

verbis: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE 

COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E A 

EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NA FORMA 

PRECONIZADA PELO ART. 373, INC. II, DO CPC. NOTA FISCAL SEM 

ASSINATURA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA QUE NÃO 

CONSTITUI PROVA HÁBIL PARA SUSTENTAR AS ALEGAÇÕES DA RÉ. 

INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO 

DEMONSTRADA NOS AUTOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE 

IPSA. VALOR ARBITRADO EM R$ 9.000,00, QUE SE APRESENTA DE 

ACORDO COM OS USUALMENTE ADOTADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71008301301 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data 

de Julgamento: 29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019). (Destacamos). 

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMISSÃO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO POR LOJA - FRAUDE DE TERCEIRO - INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA INEXISTENTE - 

ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. Na realização de suas atividades, cumpre a empresa 

prestadora de serviço de crédito conferir adequadamente a procedência e 

veracidade dos dados cadastrais no momento da solicitação, sob pena de 

se responsabilizar por dano que causar a terceiro. A inscrição em registro 

de cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente, resulta em reparação 

por dano moral. O dano moral puro cingir-se-á à existência do próprio ato 

ilícito por atingir fundamentalmente bens incorpóreos. Ap, 59298/2008, 

DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/10/2008, Data da publicação no DJE 10/10/2008.” (destaque nosso) 

“APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E ADESÃO A 

PACOTE DE SERVIÇOS – COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ALEGAÇÃO DO BANCO DE QUE O AUTOR CONTRATOU O 

SERVIÇO, RECEBEU O CARTÃO E O UTILIZOU EM COMPRAS – NÃO 

COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA – 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA 

SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL 

CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO 

BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO DANO – IRRELEVÂNCIA 

– DANO MORAL PURO - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO 

DESPROVIDO. Se o banco não comprova a efetiva solicitação e entrega 

de cartão de crédito ao correntista, o registro em cadastro restritivo de 

crédito, por conta de compras que teriam sido feitas com o referido cartão, 

é indevida e impõe o dever de reparação do dano. O dano moral puro 

cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, por atingir fundamentalmente 

bens incorpóreos. No arbitramento da indenização por dano moral, o juiz 

deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a 

moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais 

das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os 

propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. Ap, 

104051/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 12/09/2012.” 

(destacamos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CONTESTADAS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS - DÉBITO NÃO 

COMPROVADO - INSERÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE - NOVA INSERÇÃO 

APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXCLUSÃO - DANO MORAL DEVIDO 

- ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Não se desincumbindo a 

instituição financeira de comprovar a existência das transações com 

cartão de crédito, contestadas pelo consumidor é de se declarar 

inexistente o débito.- A inserção do nome do consumidor em órgãos de 
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proteção ao crédito por dívida inexistente e a nova inserção depois da 

ordem judicial para exclusão constituem-se em ato ilícito, passível de 

causar abalo moral.- O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda 

consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando 

enriquecimento sem causa.- Recurso conhecido e desprovido, sentença 

mantida. Ap, 19889/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no 

DJE 17/05/2013.” (grifamos) “APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO E NÃO UTILIZADO 

PELO CONSUMIDOR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FRAUDE PRATICADA 

POR TERCEIROS - VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 

A instituição financeira que não adota as cautelas necessárias no 

momento da contratação e emissão de cartão de crédito assume o risco 

de arcar com eventuais inadimplências motivadas pela utilização indevida 

do cartão de crédito por terceiro que não efetuou a contratação. A 

inclusão indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito que não contraiu enseja a condenação por danos morais, que 

independem de prova. Precedentes do STJ. Não merece redução o valor 

da indenização por danos morais quando fixado em patamar inferior ao 

posicionamento firmado no Superior Tribunal de Justiça, considerando a 

extensão e a natureza do dano. Ap, 113573/2011, DES.ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

21/03/2012, Data da publicação no DJE 30/03/2012.” (grifo nosso 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS - 

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DO SERASA - IRREGULARIDADE DO 

ENVIO - EXCLUSÃO DETERMINADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

DESPROVIDO. Constatando que a o banco recorrente, mesmo tendo 

ciência da irregularidade da dívida gerada pelo uso fraudulento por 

terceira pessoa dos cartões de crédito da agravada, lançou o nome desta 

no rol de inadimplentes, a exclusão dessa inserção é medida que se 

impõe, inclusive à liminar antecipatória de tutela. Recurso a que se nega 

provimento. AI, 103219/2010, DES.JOSÉ FERREIRA LEITE, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/02/2011, Data da publicação no 

DJE 17/02/2011.” (ressaltamos) Portanto, ante a ausência de qualquer 

prova que desconstitua as alegações autorais corroboradas pelo 

documento comprobatório da negativação, não se pode nem mesmo se 

deduzir a título de quê ocorreu a cobrança litigiosa, sendo por demais 

vaga a alegação do banco requerido de que se refere a determinado 

Cartão de Crédito, mesmo porque o documento que, em tese, abalizaria tal 

alegação, também é dotado da mais absoluta generalidade, além de datar 

do longínquo ano de 2008. Iluminado por tais lições pretorianas e tendo em 

vista que o requerido não logrou êxito em demonstrar a formalização do 

contrato, a regularidade da cobrança e da correlata positivação cadastral, 

mister se faz o acolhimento da pretensão autoral. Deste modo, a 

declaração da inexistência do débito na forma requerida na inicial é medida 

que se impõe. Em consequência, devida é a condenação do requerido no 

pagamento de danos morais a parte autora, uma vez que configurada a 

prática de ato ilícito pela parte requerida, nos termos do artigo 927 do 

Código Civil, já que este agiu com negligência, conforme exposto acima. O 

direito à indenização por dano moral resta consagrado por força de 

dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e X) e, como afirma Carlos 

Roberto Gonçalves, “a doutrina e a jurisprudência já se manifestaram a 

respeito do alcance desses dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira 

comentou: ‘A Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na 

resistência à reparação do dano moral... Destarte, o argumento baseado 

na ausência de um princípio geral desaparece. E, assim, a reparação do 

dano moral integra-se definitivamente em nosso direito...’” (In 

“Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. Saraiva, pág. 407). Ressalte-se que 

não prospera a alegação da parte requerida de que a parte autora não 

comprovou o dano causado, uma vez que nos casos de inclusão indevida 

nos cadastros de proteção ao crédito o dano moral é presumido. 

Corroborando tal linha de pensamento trago a colação o aresto abaixo: 

“CIVIL. DANO MORAL. REGISTRO NO CADASTRO DE DEVEDORES DO 

SERASA. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO 

MATERIAL. INEXISTÊNCIA. A jurisprudência desta Corte está consolidada 

no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano 

moral, prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato 

da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material. Hipótese em 

que as instâncias locais reconheceram categoricamente ser ilícita a 

conduta do recorrido em levar e manter, indevidamente, o nome do 

recorrido em cadastro de devedores. Inexistência de dano patrimonial. 

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ, REsp 

332.622/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25.06.2002, DJ 11.11.2002 p. 221). (grifamos) No que se refere 

ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam 

que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no 

que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da 

vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. In casu, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a 

dor moral sofrida pela autora foi resultante da conduta negligente 

referenciada do demandado, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece de monta a 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou a 

parte autora. Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação 

pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está 

também em produzir no causador do mal, impacto bastante para 

dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 

a 67). Por oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano moral em 

importe inferior ao pleiteado pela parte requerente não pode ser 

considerada sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do 

seguinte enunciado jurisprudencial: “Súmula 326/STJ - Na ação de 

indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (destaque nosso) 

Nesta quadra calha a fiveleta transcrever o julgado abaixo que estabelece 

os termos iniciais a serem observados no que pertine a incidência da 

correção monetária e de juros moratórios em casos como o presente de 

responsabilidade extracontratual, in verbis: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS 

MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A 

orientação deste Tribunal é de que, em se tratando de danos morais, o 

termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que 

fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir 

do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 

54/STJ). Embargos acolhidos.”[3](grifo nosso). III – DO DISPOSITIVO 

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedenteS os pedidos insertos na inicial da 

presente inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para 

DECLARAR inexistente em relação à parte autora o débito litigioso, bem 

como para CONDENAR o banco requerido a indenizar o requerente, a título 

de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe a 

ser pago pelo réu ao demandante, de uma única vez, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial 

e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, 

desde a data da positivação cadastral litigiosa. CONDENO ainda o 

requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Preclusas as vias 

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] AgRg no Ag 447.331/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE 

BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 

300. [2] REsp 742.775/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 14.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 293. [3] EDcl no REsp 

615.939/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13.09.2005, DJ 10.10.2005 p. 359.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-12.2016.8.11.0003
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001172-12.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSENETE FONTES REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

JOSENETE FONTES ajuizou a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de BANCO BRADESCO S/A. Aduz a autora que 

contatou o banco requerido a fim de quitar com dívida existentes entre as 

partes, oportunidade em que pactuaram o pagamento pelo autor ao 

requerido da importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) à vista e 36 

parcelas de 145,60 (cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) 

cada, a vencer todo dia 28 de cada mês, com término em 28/01/2016, 

quando liquidar-se-ia o então devido. Sustentar ter ficado verbalmente 

estabelecido com o então Gerente que a conta bancária somente 

permaneceria aberta para quitação do débito e que nenhum outro ônus 

incidiria, ficando livre de taxas, tarifas, serviços etc. Narra que passados 

alguns meses, fora surpreendida com telefonema informando a existência 

de pendências na conta bancária e que, caso não adimplidas, teria seu 

nome negativado, o que viria a se repetir “passados alguns meses” e em 

outra(s) oportunidade(s). Pontua que a situação culminou com a 

negativação de seu nome pelo banco requerido, mas que não conseguiu 

colher o extrato em questão, pois, tão logo efetuou reclamação junto ao 

banco requerido, este procedeu com a baixa. Aduz que o ocorrido lhe 

acarretou imenso dano moral, prejudicando ainda mais sua saúde, então 

debilitada, motivo pelo qual requer a procedência da ação para que o 

banco réu seja condenado a indenizar-lhe em danos morais, sem prejuízo 

da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo. Com a inicial 

vieram documentos. Conciliação INFRUTÍFERA no ID. 8726178. 

Contestação pelo banco requerido no ID. 7968945, em que alega, 

preliminarmente, ausência de pretensão resistida e necessidade de 

indeferimento da inicial por ausência de documento indispensável a sua 

propositura, para, no Mérito, alegar ausência de sustentabilidade 

probatória ao alegado, pugnando pela improcedência dos pleitos insertos 

na exordial. Em sede de impugnação a parte autora rebateu as alegações 

da requerida e reiterou os pedidos iniciais (ID. 11003818). Instadas as 

partes a manifestarem interesse na produção de provas, a parte autora 

postulou pela inversão do ônus da prova, bem como fosse oficiado ao 

SPC e SERASA acerca do histórico de negativações da autora, ao passo 

que o banco requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o 

relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 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, passo à sua análise. I – DAS 

PRELIMINARES I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO 

RESISTIDA A alegação de ausência de pretensão resistida não merece 

acolhimento, vez que o prévio esgotamento da via administrativa não é 

requisito para demandar em juízo, por força do art. 5º, inc. XXXV[1], da 

CF/88. Ressalte-se, ainda, que, em havendo apresentação de peça 

contestatória, caracterizada estará a pretensão resistida, como se vê: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO 

RESISTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. 

REALIZAÇÃO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO DE 

HONORÁRIOS MEDIANTE TABELA CONTRATADA. SENTENÇA 

MODIFICADA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. A existência de 

contestação caracteriza a pretensão resistida, emergindo, por 

conseguinte, o interesse processual da Autora. Preliminar de carência de 

ação rejeitada. A hipótese de realização de procedimentos médicos por 

profissionais à escolha do Segurado deve ser reservada para os casos 

de não disponibilização da especialidade dentre a rede de credenciados, 

podendo ela optar, ainda, pelo sistema de reembolso, observado o limite 

contratual previsto em sua apólice. Caso em que a Ré comprova que 

dispõe de profissional credenciado que preenche os requisitos 

necessários para realizar o tratamento da Autora. Sentença modificada. 

Apelo parcialmente provido. (TJ-BA - APL: 05233459520158050001, 

Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 14/02/2019). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. 

PRELIMINAR REJEITADA. COMPANHEIRA DO FALECIDO. LEGITIMIDADE 

ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. - Tendo a requerida 

contestado o pedido inicial, configurado está o interesse de agir da parte 

demandante, em decorrência da pretensão resistida - Observada a teoria 

da asserção, a legitimidade da parte deve ser definida de acordo com a 

narração fática contida na inicial, que indica ser a requerente beneficiária 

da indenização relativa ao seguro DPVAT em decorrência do acidente 

fatal que vitimou o seu companheiro - A correção monetária tem por 

finalidade manter atualizado o valor da dívida para que não haja prejuízo e 

lucro para as partes, de modo que deverá incidir desde a data do evento 

danoso que originou a ação até o efetivo pagamento. (TJ-MG - AC: 

10309170039114001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 06/08/0019, Data de Publicação: 23/08/2019). (Grifamos). 

Desse modo, REPILO-A. I.2 – DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL A 

preliminar de inépcia da inicial não merece melhor sorte, considerando que 

a peça de ingresso não contém qualquer tipo de vício insanável que 

comande o seu indeferimento de plano, providência excepcional e que só 

deve ser adotada quando a mácula apontada inviabilize a defesa da parte 

contrária, o que não é o caso dos autos, haja vista que a inicial na espécie 

se mostra compreensível e atende aos requisitos legais para sua 

admissibilidade. Corroborando o entendimento aviventado transcrevo os 

seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INICIAL. 

PEDIDO. INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. - Não é inepta a 

petição inicial onde foi feita descrição suficiente dos fatos que servem de 

fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa. 

Precedentes.[2] (destacamos). PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL 

– FGTS – PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – 

INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ. 1 - Ainda 

que o pedido formulado pelos autores não tenha sido elaborado em 

conformidade com a mais elevada técnica processual, descabe ao 

julgador indeferir de plano da petição inicial, quando se pode extrair do seu 

contexto, o pedido e a causa de pedir. 2 - Recurso especial provido.[3] 

(grifamos). Da análise das lições jurisprudenciais ribaltadas, emerge a 

insubsistência da preliminar em comento, pois reafirmam a 

excepcionalidade do juízo negativo de inadmissibilidade da peça de 

ingresso, motivo pelo qual refuto tal arguição da demandada. Em face da 

ausência de outras questões instrumentais a serem enfrentadas neste 

processo, passo ao julgamento do mérito da lide. II – DO MÉRITO 

Compulsando os autos, verifico que a autora não logrou êxito em 

comprovar as suas alegações, tendo em vista que sequer comprovou a 

existência de restrição de seu nome. Muito embora alegue ter havido 

restrição, aduz que o banco requerido, tão logo informado, procedeu com 

sua baixa. São palavras da própria autora (ID. 1503726 - Pág. 4): “A 

Requerente em alguns dias do ocorrido, não conseguiu mais retirar o 

extrato de Negativação junto ao Serasa e SPC, visto que nesse caso, o 
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banco imediatamente tratou de corrigir essa falha, dificultando que se 

comprovasse o dano por meio desse documento, já que pelo abalo sofrido 

pela Autora, acabou não se atentando à imediata comprovação por este 

meio.” Ora, mesmo que trazida aos autos comprovação de negativação – 

o que não ocorreu -, a própria autora assume que, tão logo contatou a 

requerida, a baixa fora procedida, o que, de uma forma ou outra, restaria 

insuficiente a ensejar o pleito indenizatório como requerido. Logo, quiçá 

fosse comprovada a negativação, registre-se que, mesmo assim, o 

entendimento pretoriano é cediço no sentido de que a extrema exiguidade 

temporal faz inexistir violação a bem jurídico a ponto de gerar indenização 

de ordem moral. Em virtude do curto prazo, não se aventa ter a autora 

sofrido abalo psicológico tão grave a ponto de acarretar-lhe desequilíbrio 

emocional, não passando a situação retratada de mero aborrecimento, 

dissabor, mágoa ou irritação, sem maiores consequências. Nesse sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO 

REGULAR. RENEGOCIAÇÃO. DEMORA NA BAIXA DA ANOTAÇÃO. 

POUCOS DIAS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. - Evidenciada a 

inadimplência da consumidora, lícito o registro do nome da devedora em 

órgãos de proteção ao crédito. Renegociado o débito e efetuado o 

pagamento da parcela. Permanência do registro em órgãos de proteção ao 

crédito por poucos dias que não justifica a condenação da demandada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Longa inadimplência anterior 

- Fatos constitutivos do direito não evidenciados, obrigação dirigida ao 

postulante (art. 373, I, do CPC). Situação que não supera o mero 

aborrecimento. Dever de indenizar não configurado. Sentença de 

improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079925251, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 21/02/2019). (TJ-RS - AC: 70079925251 RS, Relator: Jorge 

Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019). 

(Grifamos). Bem móvel. Ação declaratória de inexistência de débito c. c. 

indenização de danos morais. Manutenção indevida do nome do devedor, 

em cadastro de proteção ao crédito, após o pagamento da dívida. 

Manutenção por curto espaço de (empo, pouco mais de 20 dias, ou seja, 

normalmente o tempo necessário para que o credor, tomando ciência do 

pagamento, providencie a respectiva baixa. Ajuizamento da ação logo 

após o pagamento que evidencia a intenção de buscar judicialmente a 

indenização pelos danos morais,ao invés de evitar os danosos efeitos que 

decorrem da negativação. Sentença confirmada. Apelação não provida. 

(TJ-SP - APL: 990100618776 SP, Relator: Romeu Ricupero, Data de 

Julgamento: 12/08/2010, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 20/08/2010). (Grifamos). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS -Alegação de manutenção indevida do nome da autora no 

rol dos inadimplentes, mesmo após quitação. Dano moral não indenizável A 

negativação foi mantida por prazo razoável após a quitação, breve 

espaço de tempo, menos de um mês após o pagamento da parcela de 

julho e poucos dias após o pagamento da parcela de agosto de 2008, não 

gerando dano moral indenizável - Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

991090263023 SP, Relator: Pedro Ablas, Data de Julgamento: 29/09/2010, 

14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2010). 

(Grifamos). DANOS MORAIS. CHEQUE ESPECIAL. PAGAMENTO. BAIXA 

DA RESTRIÇÃO DO NOME DO CORRENTISTA. O demandante não foi 

atingido moralmente ao permanecer inscrito perante órgão de proteção ao 

crédito por pouco mais de vinte dias após o pagamento da sua dívida junto 

ao réu. Pagas seis parcelas das trinta acordadas, teve início a dívida em 

2002, sendo quitada somente em 2004. O prazo de baixa de anotações 

junto ao SPC ou SERASA deve ser analisado com bom senso. Vinte e 

poucos dias para tal não traz ao correntista dano moral, principalmente 

àquele que é devedor há anos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71000662627 RS, Relator: Maria José Schmitt Sant Anna, Data de 

Julgamento: 21/06/2005, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2005). (Grifamos). Neste 

contexto, não comprovada que a conduta da requerida teve o condão de 

romper o seu equilíbrio psicológico, a ponto de ensejar efetiva dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação, hábil a justificar a reparação por 

danos morais, comanda-se o indeferimento da pretensão autoral. III – DO 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ante a sucumbência da 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 beneficiária da 

AJG. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante 

as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito. [2] AgRg no Ag 447.331/SP, Rel. Ministro 

HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 300. [3] REsp 742.775/SP, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 14.06.2005, DJ 

15.08.2005 p. 293.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo: 1001453-94.2018.8.11.0003. AUTOR(A): 

GLAUCIA CARINA DE SOUZA REU: CENTRO UNIVERSITARIO POLIENSINO 

LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

LIMINAR proposta por GLAUCIA CARINA DE SOUZA em face de CENTRO 

UNIVERSITÁRIO POLIENSINO LTDA-ME (POLIENSINO), ambos devidamente 

qualificados. Conforme ID. 24534109 - Pág. 1, a parte autora desistiu da 

ação, com o que a parte ré não se opôs (ID. 14310527 - Pág. 1). Ante o 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a 

desistência da ação formulada pela parte requerente, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC[1] e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII[2], do mesmo diploma legal. Custas e 

demais despesas processuais remanescentes pela parte desistente, 

verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do 

CPC, eis que beneficiária da AJG. 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 [1] 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. [2] Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006163-60.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CLEVERSON ALVES FERRAZ, JOSE MARIA ALBUQUERQUE 

REU: DIVINO TADEU GARCIA, ART FORROS SERVICOS E COMERCIO DE 

FORRO EIRELI - ME, ALFA SEGURADORA S.A. Vistos etc. Cuida-se ação 

de reparação por dano material e moral ajuizada por CLEVERSON ALVES 
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FERRAZ e JOSÉ MARIA ALBUQUERQUE em face de ALFA SEGURADORA 

S/A e OUTROS, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

aduzidos na exordial. Após certo trâmite processual, as partes noticiaram 

a autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação e extinção 

do feito (ID 23211224). É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado 

entre as partes (ID 23211224), 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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003331-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003331-20.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: PAULO CESAR GONCALVES DE SOUZA 

Vistos etc. Cuida-se ação de busca e apreensão ajuizada por B.V. 

FINANCEIRA S.A. C.F.I. em face PAULO CESAR GONCALVES DE SOUZA, 

ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial. Após certo trâmite processual, as partes noticiaram a 

autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação e extinção 

do feito (ID 26667629). É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado 

entre as partes (ID 226667629), 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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004451-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA & GENOUD LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERIDA PARA, QUERENDO, 

MANIFESTAR ACERCA DA IMPUGNAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO 

LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004451-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA & GENOUD LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR A 

DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO 

NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006186-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZAAC MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINO TRAZI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO TRASI OAB - 208.235.091-68 (REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DO 

MANDADO DE REGISTRO EXPEDIDO, PARA PROVIDÊNCIAS E REGISTROS, 

CIENTE DO ARQUIVAMENTO DO FEITO EM 05 (CINCO) DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005693-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSMARCOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO CESAR CLEMENTE OAB - MT0014340A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERIDA PARA CIÊNCIA DA 

PETIÇÃO, ID. 27967933, E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010140-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE FORA RETIFICADO O POLO ATIVO, CONFORME 

DESPACHO ID. 19986958. IMPULSIONO OS AUTOS A FIM DE INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE PARA CIÊNCIA DO 

DESPACHO ID. 23235879 E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005581-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005581-94.2017.8.11.0003. Vistos etc. Sobre os 

documentos juntados pela requerida, manifeste o banco credor no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo, inclusive, o que entender de direito. Intime. 

Rondonópolis – MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007602-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JULIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007602-72.2019.8.11.0003 Vistos etc. O autor narra 

na inicial que recebeu uma fatura no importe de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais) com vencimento em 31.05.2019. A requerida por 

sua vez, alega na peça de defesa que o valor da fatura de recuperação 

de consumo é de R$ 7.466,09 (sete mil quatrocentos e sessenta e seis 

reais e nove centavos), o qual restou parcelado, sendo a 1ª parcela de R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) e a 2ª parcela de R$ 6.791,09 

(seis mil setecentos e noventa e um reais e nove centavos). Dessa forma, 

intime a requerida para que traga aos autos, as faturas supra 

mencionadas, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004708-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BRUNO POLOTTO OAB - SP118672 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. ASSUMPCAO TRANSPORTE LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004708-94.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

petição e documentos constantes sob os Ids. 27390004, 27390006 e 

27390010, defiro o pedido formulado pelo credor sob o Id. 19240355, para 

determinar a expedição de nova carta de citação, observando o endereço 

informado para cumprimento da medida. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005628-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI OAB - MT15795-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NA 

INTIMAÇÃO ID. 27608596, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

PETIÇÃO ID. 25320919 E DOCUMENTOS JUNTADOS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006878-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA REIS DE CASTRO VILLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006878-68.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

manifestação sob o Id. 27128649, intime o requerente para informar os 

dados bancários para que seja efetivado o levantamento de valores, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007817-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007817-82.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 26358779 e 26488932, 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, 27 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002335-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MALCON MOREIRA HORTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/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. 1002335-22.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 27346964 e 27562257, 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, 27 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009421-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS OLEGARIO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009421-15.2017.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, observa-se no documento constante no Id. 10709522, que o 

autor menciona ter adquirido três imóveis. Assim para melhor elucidação 

dos fatos narrados nos autos, determino que o requerente no prazo de 05 

(cinco) dias: a) Esclareça se o boleto 1/180 (Id. 10709496), com 

vencimento em 13.01.2015 no importe de R$ 263,84 (duzentos e sessenta 

e três reais e oitenta e quatro centavos), trata-se do mesmo contrato ou 

se refere a contrato diverso; b) Traga aos autos o comprovante de 
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pagamento da segunda parcela no valor de R$ 644,74 (seiscentos e 

quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) – Id. 10709496 bem 

como o comprovante de pagamento da parcela 01/180 no importe de R$ 

255,85 (duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos); c) 

Esclarecer sobre qual contrato se refere o pagamento realizado no 

importe de R$ 531,31 (quinhentos e trinta e um reais e trinta e um 

centavos) – Id. 10709509 – boleto 06/180. Vindo aos autos as 

informações, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007118-23.2020.8.11.0003

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:

LILIAN CARLA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007118-23.2020.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, cópia da CTPS e/ou comprovante de 

rendimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007178-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SERAPHIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIVALDO MATIAS SOARES OAB - MT16058/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007178-93.2020.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, cópia da CTPS e/ou comprovante de 

rendimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007020-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES (EMBARGANTE)

SONIA MARTINS DE MELO GASGUES SUARES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MELHEM NAIM CHARAFEDDINE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007020-38.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime os 

embargantes, na pessoa de seu patrono regularmente constituído, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, atribuindo à causa o 

mesmo valor da ação de execução (nº. 1014765-06.2019.8.11.0003), sob 

pena de indeferimento do pedido (art. 320 e 321, ambos do CPC). Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007107-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. C. C. G. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HEDERSON ANTONIO GIRALDES PORTELA OAB - 004.113.119-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - EPP (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007107-91.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002396-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON ROBERTO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE 

RONDONOPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAJUNIOR LIMA MARANHAO OAB - MT6356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002396-82.2016.8.11.0003 Vistos etc. Intime o advogado da 

parte autora, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre 

a petição da parte requerida sob o Id. 29673704 e os documentos que a 

acompanham. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012312-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE SOUZA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Eduardo Peres (REU)

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1012312-72.2018.8.11.0003 Vistos etc. Compulsando os autos, 

vê-se que a parte autora apresentou pedido de homologação de acordo 

no Id. 24463840. Após, este juízo intimou a requerente para trazer aos 

autos cópia da certidão de óbito de Dalva Maria Peres, bem como outros 

documentos que comprovem ser o requerido Eduardo Peres da Silva o 

único herdeiro daquela. Ato contínuo, a demandante apresentou petição 

juntando a certidão de óbito e informando que não possui outros 

documentos que comprovem a existência ou não de outros herdeiros (Id. 

28150307 e 28150312). Desse modo, a fim de evitar futuras alegações de 

nulidade, intime a autora para trazer certidão negativa de abertura de 

inventário do cartório Distribuidor e dos cartórios extrajudiciais desta 

Comarca, em nome da de cujus acima mencionada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008301-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIA PEREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1008301-34.2017.8.11.0003 Vistos etc. A fim de evitar futuras 

alegações de nulidade, intime o advogado da parte autora, via DJE, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a petição da parte requerida 

sob o Id. 25946668, bem como sobre os documentos que a acompanham. 

Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de abril 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006796-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (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. 1006796-71.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 25964411 e 26063193, 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, 27 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004059-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COBIANCHI & PEREIRA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004059-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 25842513 e 27178229, 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, 27 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012691-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PRUDENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1012691-13.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 25898513 e 25934800, 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, 27 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004226-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004226-15.2018.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Ante a 

ausência do recolhimento das custas processuais atinentes a 

reconvenção apresentada pela requerida, nos termos da certidão do Num. 

21854179, deixo de conhecer o pedido reconvencional e determino o 

prosseguimento do feito. 2.0 - A requerida alega em sua peça defensiva 

que não fora constatada qualquer irregularidade na UC do autor, sendo 

que a fatura, objeto da lide, foi emita em razão de que as cobranças dos 

meses anteriores ter sido realizada pela média e não pelo real consumo da 

energia elétrica. Ainda, para se evitar o enriquecimento sem causa de 

qualquer das partes, converto o julgamento em diligência e determino que 

a requerida traga o procedimento administrativo relativo a inspeção 

realizada no medidor do autor, identificando quais os meses houve o 

faturamento pela média e quais ensejaram a devolução da cobrança na 

fatura com vencimento em 05.02.2018; bem como o histórico de consumo 

e contas da UC nº 6/2604696-1, dos anos de 2016, 2017 e 2018, no prazo 

de 10 (dez) dias. Vindo a documentação, dê-se vista a parte contrária. 

Após, conclusos. Intime. Rondonópolis – MT, 27 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAYON SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 73 de 345



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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000357-73.2020.8.11.0003. Vistos etc. O demandante 

ingressou com a presente demanda visando declarar inexistente o débito 

do valor de R$ 2.306,74 (dois mil, trezentos e seis reais e setenta e quatro 

centavos), descrito na fatura com vencimento em 28.02.2019. Intimado, na 

pessoa de seu patrono constituído para juntar a fatura, objeto da lide, o 

autor limitou-se em trazer apenas o boleto com o código de barra e o valor 

da fatura (Num. 29113259). Cumpre ressaltar, que é dever da parte 

instruir os autos com o documento essenciais a lide, neste caso a fatura 

que pretende ver declarada inexistente, sendo certo que somente a 

indicação do código de barra não demonstra que houve a inserção da 

cobrança irregular de débito pretérito e/ou outra irregularidade no 

lançamento do consumo. Assim, oportunizo a parte requerente o prazo de 

05 (cinco) dias, para que traga cópia da fatura com vencimento em 

28.02.2019, no valor de R$ 2.306,74; devendo ainda, instruir o feito com 

cópia do contrato de aluguel dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, se 

existentes. Em razão do lapso temporal decorrido, deverá o demandante 

informar se houve ou não o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica de sua UC e em caso afirmativo, a data que foi procedida, no 

mesmo prazo supra. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 27 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003605-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE SOUZA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003605-81.2019.8.11.0003. Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência e determino que 

a requerida traga o histórico de contas e consumo da UC do autor, relativo 

ao período de janeiro/2018 a fevereiro/2019, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Vindo a informação, dê-se vista ao demandante e, após conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002665-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002665-19.2019.8.11.0003. Vistos etc. Devidamente citada, 

a requerida apresentou defesa intempestivamente, sendo-lhe decretada 

sua revelia (Num. 26726014). Ocorre que apesar da decretação da revelia 

tem-se que a mesma possui o efeito material relativo, podendo o Julgador, 

diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e 

avaliar os fatos e os documentos juntados nos autos, sendo-lhe lícito, 

inclusive, determinar a realização de outras provas. Assente a doutrina e 

jurisprudência, que a revelia conduz a presunção relativa de veracidade. 

Nesse sentido, destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], 

verbis: “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, 

certamente o efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, 

podendo ser afastada no caso concreto – em especial, mas não 

exclusivamente – nas hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do 

Novo CPC. Ao afirmar que a presunção de veracidade é relativa, é 

importante notar que o seu afastamento no caso concreto não permite ao 

juiz a conclusão de que a alegação de fato não é verdadeira. Não sendo 

reputados verdadeiros os fatos discutidos no caso concreto, o autor 

continua com o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo 

concedido a ele o prazo de 15 dias para especificação de provas (art. 348 

do Novo CPC). (...) Nessa nova hipótese de afastamento do principal efeito 

da revelia, a prova constante dos autos só pode ser aquela produzida 

pelo autor com a petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz 

entender que o efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. 

(...)”. O STJ tem posicionado que a ocorrência da revelia não acarreta a 

veracidade absoluta dos fatos narrados na exordial. Veja: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA 

AUTORA. PRELIMINAR. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA 

INOBSERVADA NA ORIGEM. RECONHECIMENTO QUE SE IMPÕE, MAS NÃO 

ACARRETA A VERACIDADE ABSOLUTA DOS FATOS ARTICULADOS NA 

INICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. "A decretação da 

revelia não acarreta, obrigatoriamente, a procedência dos pedidos, pois 

pertinente a apuração das provas produzidas pela parte autora com o 

julgamento do feito amoldado à legislação vigente, já que relativa a 

presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Com efeito, "a 

presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, 

tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do 

Magistrado" (STJ, AgInt no AREsp 1.079.634, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, DJe 27-10-2017)” Assim, com o fito de se buscar a verdade real 

dos fatos, converto o julgamento em diligência e determino que o autor 

traga a “carta ao cliente”, eventualmente, encaminhada pela ré declinando 

qual os meses em que houve a recuperação do consumo, que ensejou na 

fatura, objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) dias. Ainda, no mesmo prazo 

supra, caso tenha sido encaminhada a mencionada carta, deverá o 

demandante juntar as três faturas anteriores e as três posteriores ao 

período recuperado. Vindo a documentação, volte-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] Manual de Direito Processual 

Civil, Volume único, Editora Juspodivm, 8ª edição, 2016.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007114-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKSANDRA PEREIRA GONCALVES (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

 

.Processo nº 1007114-20.2019.8.11.0003. Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência e determino que 

a requerida traga o histórico de contas e consumo da UC da autora, 

relativo ao período de janeiro/2018 a fevereiro/2019, no prazo de 05 

(cinco) dias. Vindo a informação, dê-se vista a demandante e, após 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 27 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1010123-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANGELA MARIA CAJANGO BLANK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1010123-58.2017.8.11.0003) Vistos etc. Tendo em vista que a 

tutela jurisdicional já fora entregue com a prolação da sentença, a qual 

julgou improcedente os pedidos da exequente (Id. 22388165), deixo de 
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apreciar o pedido da executada (Id. 27409416) e ante o recurso de 

apelação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com 

nossas homenagens. Intima. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASARIN & MERA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FATIMA RAMOS OAB - MT0006938A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003584-08.2019.8.11.0003) Vistos etc. Ante a pertinência do 

pedido da parte ré, converto o julgamento em diligência e determino que a 

autora traga ao presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias, a relação de 

empregados anexa ao guia de recolhimentos do FGTS e informações da 

Previdência Social declarada, todos pormenorizados, referente ao mês do 

sinistro, objeto da lide. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000497-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO BARBIERI (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1000497-15.2017.8.11.0003) Vistos etc. Considerando que a 

autora trouxe apenas o contrato em branco, em tese, pactuado com a 

parte ré sem a devida formalidade (Id. 4692522), converto o julgamento em 

diligência e determino que requerente traga aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o extrato da conta corrente do requerido no respectivo 

período do mês de setembro/2016, a fim de verificar o depósito do importe, 

objeto da lide. Intima. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007629-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO FERNANDO CORREA DA COSTA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1007629-89.2018.8.11.0003) Vistos etc. Em busca da verdade 

real, converto o julgamento em diligência e determino que a requerida traga 

ao presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias, o extrato bancário do 

respectivo mês de julho/2018, a fim de averiguar o depósito do valor, 

objeto da lide, efetuado pela parte autora. Intima. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014582-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON CARDOSO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REU)

VIACAO MOTTA LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1014582-35.2019.8.11.0003 Vistos etc. O demandante pleiteia 

a antecipação de tutela para determinar que as demandadas efetuem a 

devolução dos valores supostamente pagos a maior quando da compra 

das passagens, objeto da lide. O artigo 300 do Código de Processo Civil, 

com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a 

possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos 

para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em 

análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela 

pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, 

incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se 

faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora. O 

instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido 

cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a 

parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de 

indeferimento da medida ora pleiteada. Mister se faz ressaltar que a tutela 

antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do 

próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de 

forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está 

acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo. 

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no 

presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a 

tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou 

travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada. Defiro, no 

entanto, a assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008072-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE CESCONETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

ADENEELE GARCIA CARNEIRO OAB - MT21103/O (ADVOGADO(A))

BRUNA DAYANE GARCIA MARTINEZ OAB - MT22512/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL PRESTES SOBRINHO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1008072-74.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, antes de sanear o processo, hei por 

bem oportunizar às partes manifestação específica acerca do que 

entendem elas sobre as questões de fato e direito supostamente 

controvertidas. Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do processo. 

Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às 

provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de 

fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem 

produzir, justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a 

sua relevância e pertinência. Quanto às questões de direito, para que não 

se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. 

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001623-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA ORSOLIN (EXECUTADO)

GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001623-37.2016.8.11.0003) Vistos etc. Ante a inércia dos 

devedores (Id. 28378531), converto a indisponibilidade em penhora, os 

valores bloqueados pelo Sistema BacenJud no Id. 15696494, no importe 

total de R$ 7.117,21 (sete mil, cento e dezessete reais e vinte e um 

centavos) e seus eventuais acréscimos, dispensando a lavratura de 

termo. Proceda a transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 

854, §5º, do CPC/15. Após a vinculação dos valores ao presente feito, 

proceda o levantamento dos valores em favor do credor na conta 

bancária indicada no Id. 28536565, observando os termos do Provimento 

nº 16/2011-CGJ. Intima. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003871-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REU)

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003871-39.2017.8.11.0003) Vistos etc. Converto o julgamento 

em diligência e determino que o autor traga ao presente feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, documentos comprobatórios pormenorizando a data 

inicial e final do contrato entre as partes e da respectiva utilização do 

serviço sob o numeral (082) 99973-5343, objeto da lide. Intima. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004746-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004746-43.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

decisão proferida pela Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, da Primeira 

Seção de Direito Civil do STJ, nos autos dos Recursos Especiais nº 

1.525.131/RS e nº 1.525.131/RS, respectivamente, que originou o 

Tema/Repetitivo nº 954, e considerando ainda que os fatos narrados nos 

autos se enquadram na questão submetida ao julgamento dos recursos 

acima, determino a suspensão do andamento do feito até decisão de 

mérito dos referidos recursos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 27 de 

abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004545-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZAN RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

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

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILKERSON DE MELO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004545-12.2020.8.11.0003 Vistos etc. I - Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. II - Cite o executado para 

pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. III - Fixo os honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 

No caso de pagamento integral da dívida, os honorários serão reduzidos 

pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os mesmos poderão ser 

elevados ao importe de 20% (vinte por cento), quando rejeitados os 

embargos à execução ou ao final da execução levando em consideração 

o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do 

CPC). IV - Não formalizado o pagamento do débito e não havendo 

nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, proceda a penhora e 

avaliação de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do valor 

principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 

V – Se o devedor não for encontrado no momento da diligência, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias seguintes, por duas 

vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, deverá realizar a 

citação com hora certa (art. 830,do CPC). VI – Formalizada a constrição 

judicial, caso o executado não esteja presente no momento do ato, intime-o 

por meio de seu patrono constituído e não havendo nomeado advogado, 

pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, por via postal 
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(art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a penhora de imóveis, intime o 

cônjuge do executado, se casado for. VII – Cientifique o devedor que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 

execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VIII – Caso o executado 

reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o parcelamento do 

débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, pagando 

o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). 

Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. IX –Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007129-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007129-52.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007192-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVET GOMES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDUARDO BARBOSA AJALA OAB - MT26847/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007192-77.2020.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003230-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA 97213454153 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003230-17.2018.8.11.0003) Vistos etc. A exequente requer a 

penhora on line, em conta corrente da executada, sob o argumento da 

incidência das disposições contidas nos artigos 835, I, § 2º, e 854, do 

CPC. A credora limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on 

line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de 

depósitos ou instituições financeiras em nome da devedora. Registra-se, a 

princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 

05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de 

autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática 

de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, 

a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o 

sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em 

toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao 

devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem 

as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, 

assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, 

considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata 

do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova 

lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora 

eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o 

bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser 

alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não 

concorreu. Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que 

efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o 

que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência 

do excesso de penhora. In casu, flagrante a inconstitucionalidade da 

norma por ferir a garantia fundamental do princípio da legalidade, em seu 

aspecto material, estando a exigir uma rápida manifestação do STF. Na 

prática diária, onde o magistrado é responsável pela condução de milhares 

de processos, nem sempre é rapidamente visualizado e corrigido o 

exagero desnecessário de tais gravames. Dessa forma, indefiro o pedido 

de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 

21052625, assim, intime a autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Como também, a exequente requer 

a realização de pesquisa pelo sistema Renajud, objetivando a localização 

e a restrição de veículos em nome da devedora. Dessa forma, defiro, 

apenas, a pesquisa citada, pelo sistema Renajud, formulado no Id. 

21052625. Vindo aos autos a informação, intime a credora para promover 

o regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008590-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GEISIHELEN NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1008590-93.2019.8.11.0003) Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca dos atuais endereços da requerida Geisihelen Nascimento dos 

Santos (CPF n° 035.851.651-09), com a utilização dos Sistemas 

disponíveis a este juízo para tal finalidade, quais sejam: BacenJud e 

Infojud. Vindo as informações, dê-se vista a autora para manifestação em 

05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 

27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003506-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GOMES GOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CORREA DE PROENCA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003506-19.2016.8.11.0003 Vistos etc. Promova as anotações 

e alterações necessárias para conversão do pedido para cumprimento de 

sentença. Retifique Sra. Gestora o polo passivo da presente demanda 

para fazer constar ARNALDO FRANCO DE ARAÚJO, e não JOSÉ 

ANTONIO GOMES GOES, uma vez que tratam-se de execução de 

honorários advocatícios apenas. Após, intime a parte executada, por 

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, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004753-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MENDES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA NASCIMENTO OGAVA SIEMIONKO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004753-64.2018.8.11.0003 Vistos etc. Compulsando os autos, 

vê-se que a lide versa sobre execução de título extrajudicial. Vê-se, ainda, 

que o despacho sob o Id. 14603426, determinou a citação do executado, 

conforme dispõe a lei processual civil. Contudo, vê-se que a citação foi 

cumprida como se o feito se tratasse de procedimento ordinário (Id. 

15045123 e 23459838). Desse modo, chamo o feito à ordem e revogo os 

atos processuais praticados após o despacho sob o Id. 14603426. 

Determino a Sra. gestora que retifique a capa dos autos e demais 

registros para constar que a presente demanda trata-se de execução de 

título extrajudicial. Determino, ainda, a expedição de carta precatória de 

citação para a Comarca de Maringá/PR, com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando o endereço informado para cumprimento da medida no Id. 

15384998. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 27 de 

abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013560-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SANTANA RODRIGUES (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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1013560-39.2019.8.11.0003 Vistos etc. A parte autora pleiteia 

a outorga de tutela antecipada para determinar o restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica e/ou que a ré se abstenha de efetuar a 

suspensão na sua Unidade Consumidora nº. 6/642715-7, referente às 

faturas com vencimento em 31/05/2019, as quais totalizam o valor de R$ 

2.228,50 (dois mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), sob 

a alegação de que a fatura em litígio trata-se de fatura eventual emitida 

unilateralmente pela empresa demandada, bem como que seja feita uma 

perícia técnica eficaz capaz de detectar falhas ou trocar por um novo, 

desde já, o relógio de medição de energia elétrica da residência da 

Requerente. O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de 

antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência 

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

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame está cristalino 

que não se trata de cobrança pelo fornecimento da energia elétrica, uma 

vez que pelo documento Id. 25523004, observa-se que trata-se de fatura 

de recuperação de consumo. A requerente foi intimada a apresentar o 

histórico de contas de sua Unidade Consumidora (Id. 25617368), porém 

informa que devido a impossibilidade de acesso ao site da requerida, 

solicitou tal documento diretamente na sede local da ré, mas não obteve 

êxito. Pela documentação anexada aos autos, vê-se que há um 

faturamento aparentemente exacerbado no mês de março de 2019 na UC 

objeto da lide, sendo discutível o valor arbitrado na conta de energia objeto 

da lide. Em razão disto, assiste-lhe o direito de discutir o alegado débito, 

devendo a empresa requerida demonstrar, de forma clara e precisa, o real 

consumo da UC em nome da autora. Em razão disto, assiste-lhe o direito 

de ter seu fornecimento de energia elétrica restabelecido e/ou não 

suspenso, devendo a empresa requerida demonstrar, de forma clara e 

precisa, motivo plausível para a interrupção na prestação de serviços ao 

demandante, no tocante à tais faturas. Ante as ponderáveis razões 

apresentadas, resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. 

O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação 

justifica-se em razão do fornecimento de energia se tratar de serviço 

essencial ao cidadão. Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, 

concedo a antecipação dos efeitos do mérito da questão para determinar, 

tão somente, que a que a ré se abstenha de incluir o nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito referente aos títulos descritos na inicial, 

bem como se abstenha de efetuar a suspensão ou restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica, caso já tenha sido interrompido, na 

Unidade Consumidora da demandante (UC nº 6/642715-7), no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, contadas da intimação, até o trânsito em julgado da 

apreciação de mérito da presente demanda. Para o caso de 

descumprimento de qualquer das determinações acima, fixo multa por 

hora, no montante equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se 

ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Cumprida a liminar acima 

deferida, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. De outro turno, tendo em vista que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 
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conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a parte autora trouxe 

aos autos a cópia de sua CTPS (Id. 25523006) para comprovar a alegada 

hipossuficiência, no entanto, constam apenas as páginas de identificação 

pessoal da requerente. Dessa forma, determino que a autora comprove o 

estado de sua miserabilidade financeira, juntando aos autos cópia de suas 

três últimas declarações de imposto de renda e certidão negativa de bens, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007484-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GOMES DE CASTRO (AUTOR(A))

PATRICIA GOMES DE CASTRO (AUTOR(A))

MARILZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/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

 

.Processo nº 1007484-67.2017.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, percebe-se que de cujus, havia firmado junto ao banco réu 

empréstimos bancários com parcelas nos importes de R$ 623,30 e R$ 

109,86, onde consta que o débito do primeiro seria realizado pela 

modalidade consignada em seu benefício previdenciário. Entretanto, o 

extrato do Num. 10088317 - Pág. 4 demonstra que o valor de R$ 623,30 

era debitado diretamente na conta bancária do falecido. Assim, para evitar 

o enriquecimento sem causa de qualquer das partes e para melhor 

elucidação dos fatos, determino que o banco requerido traga os contratos 

de empréstimos firmados por Vilmar Ferreira de Castro, CPF nº 

786.465.021-04, que ensejaram as parcelas nas quantias de R$ 623,30 e 

R$ 109,86; o extrato dos financiamentos descrevendo quais as parcelas 

foram pagas pelo falecido e quais foram albergadas pelo seguro 

prestamista, indicando qual saldo devedor foi liquidado; o extrato bancário 

demonstrando o débito das parcelas pagas, bem como a apólice do 

seguro contratado por Vilmar, sob o nº 900018 e das demais, caso 

existentes, no prazo de 10 (dez) dias. Ainda, oficie ao INSS para que 

informe quais os empréstimos eram consignados no benefício 

previdenciário de Vilmar Ferreira de Castro, CPF nº 786.465.021-04, 

encaminhando o extrato de quantas parcelas do total de 72 (setenta e 

duas) no valor de R$ 623,30, cada, foram debitadas do benefício do de 

cujus. Consigne que a resposta deverá ser encaminhada ao juízo no 

prazo de 10 (dez) dias. Vindo as informações, dê-se vista as partes. 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 27 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013100-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MARTINS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1013100-86.2018.8.11.0003) Ação de Busca e Apreensão 

Autora: Bradesco Financiamentos S/A Réu: Anderson Martins Gonçalves 

Vistos etc. BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra ANDERSON 

MARTINS GONÇALVES, também qualificado no processo. A autora 

informa que houve composição amigável junto a requerida, e pleiteia pela 

desistência da ação, com sua consequente extinção (Id. 28432454). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Observa-se dos autos, que a citação do demandado não foi realizada. 

Assim, é possível o autor desistir do pedido, sem prévia anuência da parte 

ex adversa, eis que não citado para integrar a lide. Ex Positis, homologo a 

desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar o demandante ao 

pagamento de honorários advocatícios, vez que não houve citação da 

parte contrária. Também, deixo de determinar a baixa junto ao Sistema 

Renajud, visto que não houve determinação para esse fim. Com o trânsito 

em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003917-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LANIA QUEIROZ ROCHA (AUTOR(A))

LIZANIA QUEIROZ ROCHA (AUTOR(A))

ALEX QUEIROZ ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO(A))

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003917-57.2019.8.11.0003) Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Danos Morais Autores: Lizania Queiroz Lizania Queiroz Rocha e outros 

Ré: Yamaha Administradora de Consórcio Ltda Vistos etc. LIZANIA 

QUEIROZ LIZANIA QUEIROZ ROCHA E OUTROS, qualificados nos autos, 

ingressaram com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS 

contra YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, também 

qualificada no processo. Os autores alegam que seu genitor Rubens 

Queiroz, ora de cujus, firmou com a ré, contrato de adesão em grupo de 

consórcio nº 6377, cota 127, relativo a aquisição de uma motocicleta 

Fazer 150 SED, no valor de R$ 12.186,00 (doze mil, cento e oitenta e seis 

reais). Dizem que ao advento do acidente em razão da vítima citada, a 

seguradora Mapfre Seguros quitou o contrato. Alega que solicitaram à 

demandada a emissão da carta de crédito, porém foram informados de 

que, não havendo contemplação, somente haveria a entrega da carta de 

crédito ao final do grupo, o qual tem prazo de 55 (cinquenta e cinco) 

meses. Sustenta a quitação do preço e requer a procedência do pedido 

inicial para que a requerida efetue a entrega da carta de crédito. Juntou 

documentos. Citada, a demandada apresentou defesa (Id. 21119318). Em 

sede de preliminar, alega a falta de interesse processual. No mérito, 

sustenta que a quitação antecipada da cota do consórcio não da direito 

dos autores em exigir a emissão da carta de crédito, conforme cláusula de 

contrato firmado entre as partes. Requer a improcedência do pleito inicial. 

Juntou documentos. Tréplica (Id. 22824456). Instados a especificarem as 

provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide (Ids. 29040155 e 29193164). Vieram-me os autos 
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conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a 

questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, 

I, do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 

2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. De proêmio, 

passo à análise da preliminar arguida pela ré. O interesse processual é 

entendido como a necessidade de fazer uso da demanda judicial para se 

alcançar a tutela pretendida e sua utilidade na satisfação dos anseios de 

quem vêm a juízo. Ensina Luiz Rodrigues Wambier que: “A condição da 

ação consistente no interesse processual se compõe de dois aspectos, 

ligados entre si, que se podem traduzir no binômio necessidade-utilidade. 

(...) O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo 

(pedido) seja útil sob o aspecto prático. (Curso avançado de processo 

civil, 4. ed., RT, p. 140)”. Na mesma linha, leciona Daniel Amorim 

Assumpção Neves, in Manual de direito processual civil, volume único, 8ª. 

ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 74/75: “(...) o interesse de agir deve ser 

analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da 

tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção 

jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o 

autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção 

do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a 

direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, 

porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por 

meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a 

solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...) Por 

adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a 

resolver o conflito de interesse apresentado na petição inicial”. Ora, com 

uma simples análise na petição inicial resta claro o objetivo perseguido 

pelos autores, decorrendo da narração dos fatos a lógica do pleito, cujo 

objeto restou amplamente impugnado na contestação. Sendo assim, rejeito 

a preliminar alegada pela parte ré. Extrai-se dos autos que os autores 

visam o recebimento do valor integral do bem móvel referente à cota do 

grupo de consórcio administrado pela requerida. Conforme a 

documentação que instrui a petição inicial, o genitor das partes, ora 

falecido, firmou um contrato de participação em grupo de consórcio de 

bem móvel (Id. 19515001), com prazo de 55 (cinquenta e cinco) meses, 

destinado à aquisição de uma motocicleta Fazer 150 SED isto em 

10.12.2017. O documento acostado no Id. 19515345, demonstra a 

quitação do contrato. Destaca-se, inicialmente, que a relação estabelecida 

entre os contratantes é de consumo e se submete às regras dos arts. 2º 

e 3º, da Lei nº 8.078/90, tendo em vista que a requerida presta serviços 

de administração a todo o Grupo consorciado. As atividades de reunir, 

organizar e gerir grupos de consórcios, mediante remuneração 

materializada na taxa de administração, situam a Administradora como 

fornecedora e, por conseguinte, os consorciados como consumidores. No 

julgamento do Recurso Especial nº 1.269.632/MG, a Relatora, Em. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, salientou que: "Assim, a participação das sociedades 

administradoras na relação jurídica que exsurge da formação de um grupo 

de consórcio não é secundária, mas principal, na medida em que cumpre a 

ela, entre outras coisas, (i) a captação, seleção e aproximação dos 

integrantes do grupo; (ii) a gestão do fundo pecuniário do grupo; e (iii) a 

concessão das cartas de crédito. Nesse contexto, a cota de consórcio 

corresponde a um serviço prestado pela sociedade administradora, 

consubstanciado numa participação oferecida no mercado de consumo, 

visando ao acúmulo de capital e à futura contemplação com um crédito, 

que possibilitará a aquisição de um bem ou serviço de qualquer natureza. 

Também a figura do consumidor é de fácil identificação nos contratos de 

consórcio, seja na qualidade da pessoa física ou jurídica que adquire a 

cota de consórcio, postando-se como consumidor final, de acordo com o 

art. 2º do CDC; seja na qualidade de grupo consorciado, de consorciados 

clientes de uma mesma administradora ou até mesmo de uma coletividade 

indeterminada de possíveis consorciados, todos consumidores por 

equiparação, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do CDC. Patente, 

portanto, a relação de consumo que se estabelece nos contratos de 

consórcio, tendo como fornecedoras as sociedades administradoras e 

como consumidores os consorciados, potenciais ou efetivos, 

individualmente considerados ou já reunidos em grupo. Agora, o art. 10 da 

Lei nº 11.795/08 torna essa relação ainda mais palpável, definindo como 

sendo "de adesão" o contrato de participação em grupo de consórcio. 

Dessa forma, respeitadas as regras mínimas impostas pelo Banco Central, 

cumprirá à sociedade administradora fixar as condições do contrato, daí 

aflorando a vulnerabilidade do consorciado e a necessidade de que o 

instrumento seja regido pelo CDC, de modo a salvaguardar o âmago da 

autonomia privada e garantir o equilíbrio da relação jurídica. Finalmente, a 

corroborar a tese de incidência do CDC nos contratos de consórcio, vale 

destacar a Mensagem 722/08 da Presidência da República, vetando 

alguns dispositivos do projeto que resultou na Lei nº 11.795/08, 

fundamentado justamente na incompatibilidade com o sistema 

constitucional de proteção ao consumidor e com as normas de 

responsabilidade civil objetiva contidas na Lei Consumerista.". A propósito, 

a Ementa do referido Julgado: "CIVIL. CONSÓRCIO. DECRETAÇÃO DE 

REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA. APURAÇÃO DE PREJUÍZOS 

PELO BACEN. LEILÃO PARA TRANSFERÊNCIA DA CARTEIRA A TERCEIRO 

ADMINISTRADOR. ASSEMBLEIA. CRIAÇÃO DE TAXA ADICIONAL PARA 

RATEIO DE PREJUÍZOS. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. 

S E P A R A Ç Ã O  D E  H I P Ó T E S E S .  R E L A Ç Ã O 

ADMINISTRADORA-CONSORCIADOS. APLICABILIDADE. RELAÇÃO ENTRE 

CONSORCIADOS. INAPLICABILIDADE. 1. Tendo em vista as características 

do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas 

que podem ser autonomamente considerados. A relação entre os 

consorciados e a administradora, regulada pelo CDC, e a relação dos 

consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal. 2. O art. 6º, V, 

do CDC, disciplina, não uma obrigação, mas um direito do consumidor à 

modificação de cláusulas consideradas excessivamente onerosas ou 

desproporcionais. Assim, referida norma não pode ser invocada pela 

administradora de consórcios para justificar a imposição de modificação 

no contrato que gere maiores prejuízos ao consumidor. 3. Não é possível 

analisar o recurso especial sob a ótica da violação do princípio da boa-fé 

objetiva sem a menção, no corpo do acórdão, às normas que disciplinam 

esse princípio ou, ao menos, a indicação dos elementos que justificariam a 

sua aplicação à hipótese em julgamento. 4. Recurso especial não 

provido.". No mesmo sentido: "Execução. Contrato de consórcio para 

compra de imóvel. Ausência de prequestionamento. Incidência do Código 

de Defesa do Consumidor. Multa do art. 538, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. - Nos contratos de consórcio para compra de bem 

imóvel, a relação entre a consorciada e a administradora configura relação 

de consumo. [...]". (REsp. nº 595.964/GO, Relator o Ministro Carlos Alberto 

Menezes Direito, Acórdão publicado no DJ de 4/4/2005). Na situação 

examinada, a formação do Grupo de Consórcio e a adesão do 

Consorciado se deram na vigência da Lei nº 11.795/2008. Vigora o 

princípio essencial característico da boa-fé e de sua função, que cerca o 

negócio plurilateral referente ao consórcio. Nesta posição mencionada, o 

caminho da boa-fé amparará o relacionamento, atribuirá conjunto de 

direito, responderá pela transparência das informações e dará equilíbrio 

na dicção do alcance pretendido. Todavia, não se trata, nos autos, de 

exclusão de consorciado, por desistência ou inadimplemento, mas de 

satisfação das obrigações, mediante quitação do contrato. Não obstante 

ter cumprido esta e outras exigências, os autores alegam que não lhes 

foram entregue a carta de crédito. A demandada alega que o grupo estava 

em andamento e que os requerentes devem aguardar a contemplação 

mediante sorteio ou o encerramento do grupo. Ora, em momento algum a 

demandada comprova que houve a informação aos autores de que 

tratava-se de grupo constituição em parcelas superiores àquele prevista 

no contrato. Além de não o fazer, demonstrou que sequer há parâmetro a 
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fundamentar o alegado - prova que lhe incumbia, tanto a teor do art. 373, II 

CPC, quanto pela inversão do ônus probante. Não o fazendo, sobrelevam 

em importância os documentos já citados, pelo que patente a prática de 

ato ilícito, consubstanciado na negativa injusta de entregar a carta de 

crédito aos autores. Lado outro, o Código de Defesa do Consumidor, em 

seu artigo 54, bem como, por ausência de cláusula contratual a respeito, 

também será observado o artigo 47, do referido código, que dispõe: “Art. 

47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor”. A teor do artigo e em havendo quitação total da 

dívida junto ao consórcio, é público e notório que o bem ou carta de crédito 

deve ser entregue aos autores. In casu, tendo os autores demonstrado a 

carta quitação (Id. 19515345) referente a cota do grupo, esse ato é 

equiparado ao lance, portanto, flagrante do direito da consorciada em 

obter a carta de crédito, no valor contratado. As assertivas da ré de que a 

liberação somente ocorrerá ao final do grupo fere direitos do consumidor, 

haja vista que, está sendo equiparado ao consorciado desistente, o que 

não é o caso. Nesse sentido: “SEXTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 

110041/2016 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL - RELATOR: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELANTE(S): RITA DE CASSIA 

GOMES BEZERRA APELADO(S): UNIÃO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA. Número do Protocolo: 110041/2016 Data de 

Julgamento: 31-08-2016 E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONSÓRCIO - CONTEMPLAÇÃO - QUITAÇÃO 

DA AVENÇA - DEMORA INJUSTIFICADA NA EMISSÃO DA CARTA DE 

CRÉDITO - DANO MORAL - VALOR MAJORADO - REVISÃO CONTRATUAL 

- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMITE SUPERIOR A 10% - INEXISTÊNCIA 

DE ABUSO - PRECEDENTE DO STJ - SEGURO PRESTAMISTA - 

ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO - PROVA NÃO 

PRODUZIDA - LEGALIDADE VERIFICADA - AUMENTO DA ASTREINTE - 

POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização por danos morais 

deve ser arbitrada levando-se em conta a situação econômica das partes, 

o grau de culpa, bem como o caráter sancionatório e pedagógico. O valor 

comporta majoração quando mostrar-se irrisório para o caso. As 

administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de 

administração, nos termos do art. 33 da Lei n.8.177 /1991 e da Circular n. 

2.766/1997 do BACEN, não sendo ilegal ou abusiva quando definida em 

percentual superior a 10% (REsp 1114606 / PR ). A astreinte tem a 

finalidade de compelir a parte a adimplir a obrigação. Em caso de 

descumprimento, o montante fica sujeito a alteração se porventura for 

insuficiente ou excessivo. Ausente vício de consentimento na contratação 

do seguro prestamista, é infundada a arguição de ilegalidade. Os 

honorários advocatícios têm de ser estipulados em montante que 

remunere de forma digna o desempenho do profissional, e a quantia tem 

de ser elevada se não atende a essa finalidade". EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE 

CONSÓRCIO DE IMÓVEL - CONTEMPLAÇÃO - CARTA DE CRÉDITO - 

CONDIÇÕES PARA LIBERAÇÃO - ANÁLISE DE CRÉDITO E PRESTAÇÃO DE 

GARANTIAS - LEGALIDADE - LEI Nº 11.795/2008 - CIRCULAR BACEN Nº 

3.432/2009, ART. 5º, INCISOS XIV E XV, E ARTS. 11 E 12 - 

ADMINISTRADORA - ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO - MORA - PROVA 

- NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. A lei nº 

11.795/2008, que dispões sobre o sistema de consórcio, em seu artigo 6º, 

atribuiu ao Banco Central do Brasil a normatização, coordenação, 

supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de 

consórcios. 2 - A liberação da carta de crédito, condicionada à análise do 

crédito e prestação de garantia, não configura nenhuma abusividade, pois 

amparada pelo art. 5º, incisos XIV e XV, e arts. 11 e 12, todos da Circular 

Bacen nº 3.432/2009 (texto vigente na data do julgamento). 3 - Uma vez 

que a parte autora não conseguiu apresentar a documentação necessária 

para a aprovação do crédito e constituição de garantia a tempo e modo 

próprios, não pode imputar mora à administradora de consórcios e, por 

consequência, a responsabilidade pela não quitação do saldo devedor 

junto à construtora. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.13.059678-0/001 - 

COMARCA DE CONTAGEM - APELANTE(S): VINICIUS VINHAL DE 

CARVALHO - APELADO(A)(S): ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA., ITAÚ - UNIBANCO S/A. Dessarte, não existindo nos autos nenhuma 

comprovação de que houve o pacto, no sentido de que, em ocorrendo a 

quitação do contrato a contemplação dar-se-ia somente no encerramento 

do grupo, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. Sobre o 

dano moral, é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em decorrência 

da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em 

função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto). 

Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento 

ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo 

simples aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional 

decorrente de excessiva sensibilidade ou irritabilidade. Destarte, constitui 

ônus da autora da ação demonstrar as circunstâncias básicas e 

essenciais do pretendido direito, enquanto as rés cabem exibir, de modo 

concreto, coerente e seguro, os elementos que possam desconstituir a 

proposição formulada pela demandante. Moacyr Amaral dos Santos, com 

base em CHIOVENDA, cita duas normas básicas sobre a distribuição da 

prova, a saber: "1ª) Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer 

os elementos de prova das alegações que fizer. Ao autor cabe a prova 

dos fatos dos quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos fatos que, de 

modo direto ou indireto, atestam a inexistência daqueles (prova contrária, 

contraprova). O Ônus da prova incumbe ei qui dicit. 2ª) Compete, em 

regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova do fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo. Essa regra reafirma a anterior, quanto 

ao autor, e atribui o ônus da prova ao réu que se defende por meio de 

exceção, no sentido amplo. Reus in excipiendo fit actor" [1] Sobre o tema, 

merece transcrição, por adequar-se à espécie, a seguinte lição 

jurisprudencial: "A repartição do ônus probatório, na ação monitória, não 

foge à regra do art. 333, I e II, CPC, incumbindo ao autor a prova do fato 

constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do 

TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, 

in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de Processo Civil Anotado", edit. 

Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 1611). Sobre a configuração do 

dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa: "Não é também 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. 

Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus 

pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem 

excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da via, 

nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir 

sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras 

para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da 

sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da 

alegria é uma constante do comportamento humano universal"[2] Na 

mesma linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves: 

"Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, 

que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)"[3] "O mundo não é 

perfeito, contratos se rompem, entes queridos morrem, pessoas contraem 

doenças, devendo o homem médio estar preparado para suportar a 

angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição humana, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais em tais 

circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar causa a 

angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei) 

No caso em exame os autores não lograram êxito em provar os alegados 

danos, o que acarreta na improcedência do pedido. Ex Positis, e de tudo 

mais que dos autos constam, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial. Determino que a requerida proceda a entrega da carta de crédito a 

favor dos autores, em face da liquidação do contrato, no valor atualizado 

do veículo, objeto do contrato, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

500,00 (quinhentos reais). Condeno a demandada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, em verba que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito [1] Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil', II/343-345 e 347. [2] Direito Civil, 4ª ed., São Paulo: Atlas, v. IV, p. 39. 

[3] Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 549.
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Código Processo nº. 1004672-81.2019.8.11.0003 Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização Danos Morais c/c Obrigação de não 

fazer com pedido de Antecipação de Tutela de urgência Requerente: 

Suzane Camargo Requerida: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A SUZANE CAMARGO, qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, contra ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A também qualificada no 

processo, visando obter provimento jurisdicional para obter a declaração 

da inexistência de débito e o ressarcimento dos danos descritos na inicial. 

A autora aduz ter recebido duas faturas de energia elétrica, sendo uma no 

valor de R$ 1.338,98 (um mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e oito 

centavos), com vencimento em 23.01.2019, e outra no importe de R$ 

7.691,68 (sete mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta e oito 

centavos) com vencimento em 23.02.2019. Alega que houve o 

apontamento do seu nome no rol dos inadimplentes. Argui que os atos 

praticados pela demandada são arbitrários e ilegais. Requer a declaração 

de inexistência de débito e ressarcimento dos danos sofridos. Juntou 

documentos. O pedido de tutela de urgência foi deferido (Id. 19869437). 

Citada, a requerida apresentou defesa (Id. 21465356). Sustenta a 

regularidade do débito, uma vez que a fatura emitida origina-se de 

procedimento administrativo em razão da constatação de irregularidades 

na UC da autora. Em longo arrazoado, sustenta a existência do débito, a 

legalidade da apuração de irregularidades e a regularidade na emissão da 

fatura. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

Tréplica (Id. 22259960). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Da análise do caderno processual, vê-se que o 

presente feito comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil. O entendimento jurisprudencial uníssono 

neste sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder." (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). 

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, 

quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3-SP). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. Ingresso no mérito da demanda observando 

que a autora pretende obter a declaração de inexistência de débito em 

face da emissão da fatura unilateral por parte da demandada e o 

ressarcimento do alegado dano sofrido. Consta dos autos que a ré, emitiu 

uma revisão de faturamento de energia elétrica nos valores de R$ 

1.338,98 (um mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos) e 

R$ 7.691,68 (sete mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta e oito 

centavos). Ainda, a concessionária de energia emitiu unilateralmente uma 

notificação (Id. 19846487), procedendo com o parcelamento do 

mencionado débito, que trata-se de recuperação de consumo relativo ao 

período de janeiro/2017 a agosto/2018. Verifica-se ainda que a autora 

teve seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito, em 19 de 

março de 2019, conforme demonstrativo do SERASA Id. 19846489. Desse 

modo, é incontroverso que houve a emissão de fatura unilateral, bem 

como que a perícia realizada no equipamento se efetivou a revelia da 

demandante. Além disso, o nome da autora foi inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito. O entendimento pretoriano dominante é no sentido de 

que é legal a cobrança presumida de energia elétrica, a partir de 

constatação de violação do medidor de consumo. No entanto, existem 

algumas peculiaridades a afastar a lisura da cobrança feita pela 

demandada. Entendo que, no caso específico destes autos, não foi 

observado o devido processo legal, sempre necessário quando vai se 

impor ônus ao consumidor. Conforme preceituado na Constituição da 

República, "ninguém será privado (...) de seus bens sem o devido 

processo legal" (art. 5º, LIV, CF) e "aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, 

CF). Ampla defesa, na lição de Alexandre de Moraes, é "o asseguramento 

que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o 

processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou 

mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário" (in ob. cit. p. 

124), enquanto o direito a recurso é, na visão de Moacyr Amaral Santos "o 

poder de provocar o reexame de uma decisão, pela mesma autoridade 

judiciária, ou por outra hierarquicamente superior, visando obter a sua 

reforma ou modificação, ou apenas a sua invalidação." (in Primeiras 

Linhas de Direito Processual Civil, 4ª ed., V. III, nº 694, p. 103). Sobre a 

obrigatoriedade de observância do devido processo legal em qualquer 

procedimento administrativo, o colendo Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. 

Carlos Velloso, já pontificou que "a Constituição Federal determina que o 

devido processo legal aplica-se aos procedimentos administrativos (C.F., 

art. 5º, LV), em qualquer caso" (AgRg no AI 196.955-0-PE, JSTF-Lex 

238:133). Assim, pelo que se depreende dos autos, não obstante a 

suposta irregularidade no medidor, não houve comprovação do uso de 

energia elétrica de forma indevida, a justificar a cobrança da quantia de R$ 

1.338,98 (um mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos) e 

R$ 7.691,68 (sete mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta e oito 

centavos). Destarte, só o fato isolado, de ter sido constatada 

irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao 

consumidor ônus decorrente de consumo de energia supostamente não 

faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva 

utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação. In casu, 

conclui-se que, afora a discussão acerca de estar o aparelho medidor 

violado ou não, não houve demonstração de que tenha o autor se 

locupletado com a suposta irregularidade, e também não há elementos de 

prova no sentido de que o próprio consumidor tenha promovido eventual 

violação do aparelho. Com efeito, dispõe o artigo 72, da Resolução 456, da 

ANEEL, que: "Art. 72 - Constatada a ocorrência de qualquer procedimento 

irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha 

provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido 

qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes 

providências: (...) IV - proceder a revisão do faturamento com base nas 

diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados por 

meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do 

disposto nos art.s 73, 74 e 90: (...)" Pela leitura do referido dispositivo, 

infere-se que, para a cobrança pretendida pela concessionária de energia 

elétrica, faz-se necessário que o suposto "procedimento irregular" tenha 

provocado faturamento inferior ao correto, o que não se verificou no caso 

em comento, o que é pior não havia débito em atraso, isto em relação às 

faturas mensalmente emitidas. Assim, não pode prevalecer a cobrança 

perpetrada pela requerida. Acrescente-se que o vínculo sob análise se 

caracteriza como relação de consumo, atuando a concessionária como 

prestadora de serviços que são fornecidos no mercado de consumo 

mediante remuneração, à luz da definição estabelecida no artigo 3º, da Lei 

8078/90. Nessa esteira, os princípios da boa-fé objetiva, da transparência 

e o dever de informar que recai sobre o fornecedor impede a cobrança de 

diferenças por supostos erros de medição quando não estiver 

inequivocamente demonstrado que o consumo real foi superior à 

contraprestação exigida. Também não se olvide que, sendo a relação sob 

análise típica relação de consumo, eventuais dúvidas devem ser 

interpretadas em favor do consumidor, por força do artigo 6º, VIII, do CDC, 

que impõe a facilitação de sua defesa, inclusive, com a inversão do ônus 

da prova. Quanto à possibilidade de negativação do nome da 

consumidora, cumpre novamente ressaltar que se aplicam ao caso em 
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apreço as normas contidas no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, pois atuou a autora como consumidora final na relação 

jurídica estabelecida no contrato firmado entre ela e a ré. Ademais, o 

apontamento somente é possível na hipótese de o débito cobrado ser 

referente ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente, 

não sendo possível adotar o mesmo procedimento quando se tratar de 

débitos pretéritos, reunidos em única fatura, normalmente de um valor 

muito alto, como é o caso em comento. Obrigar a consumidora ao 

pagamento imediato de fatura de alto valor, que, sob pena de interromper o 

fornecimento de energia e/ou negativar seu nome, implica ofensa ao art. 

42 CDC, que dispõe que "na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça." Condicionar a não negativação ao 

pagamento da fatura em casos como o dos autos afronta os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se considerar que 

pouquíssimas pessoas em nosso país teriam meios de auferir a quantia 

devida no curto espaço de tempo havido entre a emissão da fatura e o 

seu vencimento. Nesse caso, tendo em vista o valor da fatura relativa à 

energia não faturada, tenho que caracterizado está o constrangimento e a 

ameaça previstos no art. 42 do CDC. Assim, a restrição do nome da 

consumidora somente pode ocorrer em caso de inadimplemento de contas 

vencidas nos últimos três meses, não sendo possível em razão de débitos 

pretéritos, os quais podem ser reclamados por meio da via ordinária de 

cobrança. O mesmo não ocorre quando se tratar do não pagamento de 

contas regulares, caso em que é cabível a negativação do nome do 

consumidor, tendo em vista que a continuidade do serviço, em qualquer 

hipótese de inadimplência, por certo ocasionaria prejuízo ao bem comum, 

não se podendo admitir que o interesse privado prevaleça sobre o 

interesse da coletividade. Com efeito, dispõe o art. 6º, da Lei nº 8.927/95, 

que: "Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de 

serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme 

estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 

1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 

sua prestação e modicidade das tarifas. § 2º A atualidade compreende a 

modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua 

conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. § 3º Não se 

caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 

situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por 

razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por 

inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade." 

Nesse passo: "PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 

ADMISSÃO. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. FRAUDE NO MEDIDOR. PERÍCIA UNILATERAL. DÍVIDA 

CONTESTADA JUDICIALMENTE. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. O Superior Tribunal entende 

que, se contestada em juízo dívida apurada unilateralmente e decorrente 

de suposta fraude no medidor do consumo de energia elétrica, há 

ilegalidade na interrupção no fornecimento de energia elétrica. (...)" (AgRg 

no Ag 1100998 / SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma). 

Assim, tratando-se o débito em aberto de conta relativa à energia não 

faturada e estando as contas mensais devidamente quitadas, não se 

permite a interrupção no fornecimento de energia, tampouco o lançamento 

do nome da consumidora no rol dos inadimplentes. Destarte, é 

incontroverso que o débito constante no Id. 13415367, foi gerado 

unilateralmente pela demandada. 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." 

Assim, negada pela consumidora a existência da causa suficiente em que 

se ampara o débito, e não demonstrado pela credora a regular emissão de 

comprovantes idôneos a amparar a existência dívida, a autora não pode 

ser penalizada por obrigação que não reconhece como sua, e a 

responsabilização da demandada é medida que se impõe. No que se 

refere ao dano moral, no caso, decorre do ato injusto e contrário à lei. Se 

é fato que a concessionária do serviço público tem o direito de cobrar 

pelos serviços que presta, não se negando o direito da demandada de 

cobrar a tarifa de energia elétrica e também de proceder a negativação do 

nome do consumidor ante a falta de pagamento, também é fato que tais 

prerrogativas não dão a ela o direito de, si et quantum, cobrar o que bem 

entende. Em primeiro lugar, deve ser assentado que se cuida, a relação 

dos autos, de efetiva e não discutida relação de consumo, aquela que se 

trava entre o autor e a ré. Em segundo lugar, como prestadora de 

serviços, deve arcar a demandada com o risco do seu empreendimento. 

Para Sérgio Cavalieri Filho, "todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, 

independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios 

de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os 

destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato 

de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e 

comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor 

passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado 

de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos........O 

consumidor não pode assumir os riscos das relações de consumo, não 

pode arcar sozinho com os prejuízos decorrentes dos acidentes de 

consumo, ou ficar sem indenização. Tal como ocorre na responsabilidade 

do Estado, os riscos devem ser socializados, repartidos entre todos, já 

que os benefícios são também para todos. E cabe ao fornecedor, através 

dos mecanismos de preço, proceder a essa repartição de custos sociais 

dos danos. É a justiça distributiva, que reparte eqüitativamente os riscos 

inerentes à sociedade de consumo entre todos, através dos mecanismos 

de preços, repita-se, e dos seguros sociais, evitando, assim, despejar 

esses enormes riscos nos ombros do consumidor individual." (Programa 

de Responsabilidade Civil, 2ª edição, 2001, Editora Malheiros, 2001, p. 366, 

grifos meus). Ora, o autor não é e nem poderia ser o guardião dos 

interesses da ré. Sua obrigação é pagar a fatura recebida. Se o medidor 

estava, ou não, irregular (danificado), não poderia a ré, por conta do que 

deixou de auferir, e com base em expediente interno instaurado 

(argumento que utiliza em todas as demandas em que por isso é 

acionada), lançar valores unilaterais, impondo ao consumidor o 

comparecimento na sua empresa, para “regularizar a situação”, sob pena 

de supressão de energia e negativação do nome. Por certo que a ré deve 

receber pelos serviços que presta, como é certo que não se poderá 

exonerar o consumidor da obrigação de pagar as tarifas de energia 

elétrica. O que não se pode, contudo, tolerar, é o fato de a ré localizar 

problemas com medidores, instaurar sua sindicância interna e, com base 

em dados não submetidos ao contraditório, impor, de inopino, o pagamento 

de expressiva conta, acrescida de multa, a título do que deixou de 

receber. É verdadeiro abuso o que a empresa impinge ao consumidor, 

principalmente em se tratando de serviço essencial, como esse do 

fornecimento de energia elétrica. O artigo 37, § 6º, da Constituição da 

República estabelece que: "Art. 37. (omissis). § 6º As pessoas jurídicas 

de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa." Como se não bastasse, o art. 95, da Resolução 

456/00 da ANEEL é claro ao estabelecer a responsabilidade da 

concessionária pela prestação de serviço adequado a todos os 

consumidores, satisfazendo as condições de regularidade, generalidade, 

continuidade, eficiência e segurança, assegurando, no art. 101, o direito 

do consumidor ao ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam 

causados em função do serviço concedido. Na mesma linha de raciocínio, 

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (Direito Administrativo, Ed. Atlas, 16ª 

ed., 2003, pág. 524) ensina que "a responsabilidade extracontratual do 

Estado corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros 

em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou 

jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos". No mesmo 

sentido, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO adverte: "O 

concessionário - já foi visto - gere o serviço por sua conta, risco e 

perigos. Daí que incumbe a ele responder perante terceiros pelas 

obrigações contraídas ou por danos causados." (Curso de direito 

administrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 669). Ex positis, julgo 

procedente o pedido inicial. Declaro a inexistência do débito relativo às 
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faturas de Id. 19846476 e Id. 19846478. Observando o critério de 

razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da 

requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a 

pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, 

o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. 

STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do 

arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de 

mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT,27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003795-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA VAZ DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-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

 

Código Processo nº 1003795-44.2019.8.11.0003 Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com Tutela Antecipada e Indenização por Danos 

Morais Requerente: Olga Vaz de Melo Requerida: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A Vistos etc. OLGA VAZ DE MELO, qualificada 

nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

também qualificada no processo, visando obter a declaração judicial da 

inexistência do débito mencionada na inicial, e ressarcimento dos alegados 

danos sofridos. A autora é titular da UC 6/141124-8. Aduz ter recebido 

uma fatura no valor de R$ 1.443,66 (um mil quatrocentos e quarenta e três 

reais e sessenta e seis centavos), sendo este valor cobrado na fatura 

com vencimento em 29 de março de 2019. Diz que a requerida realizou, de 

forma unilateral, inspeção na UC de sua propriedade e constatou 

diferença no consumo de energia elétrica. Impugna o valor cobrado. Argui 

que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais. Invoca a 

proteção da tutela jurisdicional para obter declaração de inexistência do 

débito, e ressarcimento dos danos sofridos. Juntou documentos. O pedido 

de antecipação de tutela foi deferido (Id. 20344684). A requerida 

apresentou defesa no Id. 21406839. Sustenta a regularidade do débito vez 

que este é oriundo da constatação da existência de irregularidade na UC 

da autora. Em longo arrazoado, sustenta a existência do débito, a 

legalidade da apuração de irregularidades e a regularidade na emissão da 

fatura. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

Intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes 

pleitearam julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em 

que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para solução da 

lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, 

do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 

2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. Ingresso no 

mérito da demanda, observando que a autora pretende obter a declaração 

de inexistência de débito em face da emissão da fatura unilateral por parte 

da demandada e o ressarcimento do alegado dano sofrido. Consta dos 

autos que a ré, após constatar suposta irregularidade no medidor de 

energia instalado na UC da autora, emitiu fatura no valor de R$ 1.443,66 

(um mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), 

a título de consumo não faturado. É incontroverso que houve a emissão da 

fatura de forma unilateral, bem como que a perícia realizada no 

equipamento se efetivou a revelia da demandante. O entendimento 

pretoriano dominante é no sentido de que é legal a cobrança presumida de 

energia elétrica, a partir de constatação de violação do medidor de 

consumo. No entanto, existem algumas peculiaridades a afastar a lisura da 

cobrança feita pela requerida. Entendo que, no caso específico destes 

autos, não foi observado o devido processo legal, sempre necessário 

quando vai se impor ônus ao consumidor. Conforme preceituado na 

Constituição da República, "ninguém será privado (...) de seus bens sem o 

devido processo legal" (art. 5º, LIV, CF) e "aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" 

(art. 5º, LV, CF). Ampla defesa, na lição de Alexandre de Moraes, é "o 

asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem 

trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a 

verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário" (in 

ob. cit. p. 124), enquanto o direito a recurso é, na visão de Moacyr Amaral 

Santos "o poder de provocar o reexame de uma decisão, pela mesma 

autoridade judiciária, ou por outra hierarquicamente superior, visando 

obter a sua reforma ou modificação, ou apenas a sua invalidação." (in 

Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 4ª ed., V. III, nº 694, p. 103). 

Sobre a obrigatoriedade de observância do devido processo legal em 

qualquer procedimento administrativo, o colendo Supremo Tribunal Federal, 

Rel. Min. Carlos Velloso, já pontificou que "a Constituição Federal 

determina que o devido processo legal aplica-se aos procedimentos 

administrativos (C.F., art. 5º, LV), em qualquer caso" (AgRg no AI 

196.955-0-PE, JSTF-Lex 238:133). Assim, pelo que se depreende dos 

autos, não obstante a suposta irregularidade no medidor, não houve 

comprovação do uso de energia elétrica de forma indevida, a justificar a 

cobrança da elevada quantia de R$ 1.443,66 (um mil quatrocentos e 

quarenta e três reais e sessenta e seis centavos). Destarte, só o fato 

isolado, de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é 

suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de consumo de 

energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de 

que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida 

contraprestação. In casu, conclui-se que, afora a discussão acerca de 

estar o aparelho medidor violado ou não, não houve demonstração de que 

tenha a autora se locupletado com a suposta irregularidade, e também não 

há elementos de prova no sentido de que a própria consumidora tenha 

promovido eventual violação do aparelho. Com efeito, dispõe o artigo 72, 

da Resolução 456, da ANEEL, que: "Art. 72 - Constatada a ocorrência de 

qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja 

atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no 

caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as 

seguintes providências: (...) IV - proceder a revisão do faturamento com 

base nas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os 

apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem 

prejuízo do disposto nos art.s 73, 74 e 90: (...)" Pela leitura do referido 

dispositivo, infere-se que, para a cobrança pretendida pela 

concessionária de energia elétrica, faz-se necessário que o 

"procedimento irregular" tenha provocado faturamento inferior ao correto, 

o que não se verificou no caso em comento. Assim, não pode prevalecer 

a cobrança perpetrada pela requerida. Acrescente-se que o vínculo sob 

análise se caracteriza como relação de consumo, atuando a 

concessionária como prestadora de serviços que são fornecidos no 

mercado de consumo mediante remuneração, à luz da definição 

estabelecida no artigo 3º, da Lei 8078/90. Nessa esteira, os princípios da 

boa-fé objetiva, da transparência e o dever de informar que recai sobre o 

fornecedor impede a cobrança de diferenças por supostos erros de 

medição quando não estiver inequivocamente demonstrado que o 

consumo real foi superior à contraprestação exigida. Também não se 

olvide que, sendo a relação sob análise típica relação de consumo, 

eventuais dúvidas devem ser interpretadas em favor do consumidor, por 
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força do artigo 6º, VIII, do CDC, que impõe a facilitação de sua defesa, 

inclusive, com a inversão do ônus da prova. Destarte, é incontroverso que 

a fatura, objeto da lide, foi emitida unilateralmente pela demandada. A 

propósito: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINARES - 

INDEFERIMENTO DE PROVAS - IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DO 

CASO - REJEIÇÃO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA CONFISSÃO 

FICTA - COBRANÇA EM DECORRÊNCIA DE ALEGADA VIOLAÇÃO AO 

MEDIDOR - AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE AO CONSUMIDOR PARA 

ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DO MEDIDOR 

SUPOSTAMENTE VIOLADO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA 

DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - COBRANÇA ILEGITIMA - CORTE DE 

ENERGIA - DANO MORAL CONFIGURADO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM 

JUICIAL - ASTREINTE - MANUTENÇÃO. (...) - Constatada a irregularidade 

na medição do consumo, haja vista a ausência de oportunidade ao 

consumidor para acompanhar a realização da perícia do medidor 

supostamente violado, tem-se como indevida a cobrança presumida de 

energia elétrica, impondo-se, portanto, a procedência do pedido inicial. 

(...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.320707-0/003, Relator(a): Des.(a) 

Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2016, publicação da 

súmula em 26/07/2016) 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." . Assim, negada 

pelo consumidor a existência da causa suficiente em que se ampara o 

débito, e não demonstrado pelo credor a regular emissão de 

comprovantes idôneos a amparar a existência de dívida, a autora não 

pode ser penalizada por obrigação que não reconhece como sua, e a 

responsabilização da demandada é medida que se impõe. No que pertine 

aos alegados danos morais, a demandante limitou-se em arguir a 

existência dos danos, ou melhor, não passou do campo das ilações, vez 

que não houve o corte no fornecimento de energia na sua UC, tampouco, 

o apontamento do seu nome no rol dos inadimplentes e, ausente a prova 

de qualquer que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, 

não há que se falar em dever de indenizar. A jurisprudência também é 

neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - ENERGIA ELÉTRICA - COMPANHIA 

ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG) - COBRANÇA DE CONSUMO 

NÃO FATURADO - VIOLAÇÃO DE MEDIDOR - DANO MORAL - 

INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL - RECURSO AO QUAL SE DA 

PROVIMENTO. Não provoca danos morais a cobrança de fatura de energia 

elétrica após suposta verificação de adulteração do medidor de energia.” 

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.387638-5/001, Relator(a): Des.(a) 

Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2015, 

publicação da súmula em 17/04/2015) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - FRAUDE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA - 

COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXPOSIÇÃO AO RÍDICULO 

PELOS PREPOSTOS DURANTE A INSPEÇÃO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - MERO 

ABORRECIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Se a concessionária não comprovou 

que teria o consumidor violado os equipamentos com intuito de obter 

vantagem no fornecimento da energia e, tampouco a existência da aludida 

fraude, a ensejar a emissão da fatura de débito, relativa à eventual 

diferença de consumo que desacompanhada de qualquer prova 

demonstrando tal diferença de consumo, a manutenção da sentença que 

declarou a insubsistência do débito é medida que se impõe. A declaração 

de inexigibilidade do débito não acarreta, por si só, a indenização por dano 

moral, visto que a simples cobrança indevida não causa profundos abalos 

psicológicos no consumidor, sobretudo quando não há exposição indevida 

de seu nome, tampouco comprovação da exposição ao ridículo pelos 

prepostos durante a inspeção, tratando-se de mero aborrecimento, 

consoante entendimento jurisprudencial. Devem ser mantidos os 

honorários advocatícios sucumbenciais que atendem ao disposto no art. 

20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0433.09.311408-3/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 26/01/2016, publicação da súmula em 05/02/2016). 

Sobre a configuração do dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo 

Venosa: "Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do 

homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o psiquismo 

do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos 

da via, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de 

resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas 

seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o 

pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição 

reflexa da alegria é uma constante do comportamento humano universal" 

Na mesma linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves: 

"Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, 

que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)" "O mundo não é perfeito, 

contratos se rompem, entes queridos morrem, pessoas contraem 

doenças, devendo o homem médio estar preparado para suportar a 

angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição humana, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais em tais 

circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar causa a 

angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei) 

O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em 

decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral 

direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano 

moral indireto). Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no 

constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando 

caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou 

desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou 

irritabilidade. No caso em exame a autora da ação indenizatória não logrou 

êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que acarreta 

na improcedência da pretensão indenizatória. Ex positis, Julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial. Declaro inexistente o débito 

embutido na fatura com vencimento em 29/03/2019, no valor de R$ 

1.443,66 (um mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e seis 

centavos), Considerando que as partes decaíram reciprocamente do 

pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos 

advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada 

patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. Deixo de determinar a 

compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição 

contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já 

defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais 

possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo 

tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras 

quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação 

a autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que 

ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 

27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO
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Código Processo nº 1013756-43.2018.8.11.0003 Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT Requerentes: Lizânia Queiroz Rocha e outros 

Requerida: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros DPVAT S/A 

Vistos etc. LIZÂNIA QUEIROZ ROCHA, ALEX QUEIROZ ROCHA E LÂNIA 

QUEIROZ ROCHA, qualificados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO contra SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DE SEGUROS DPVAT S/A, também qualificada no processo, 

objetivando receber prêmio de seguro DPVAT em face do falecimento da 

sua companheira. Os requerentes alegam ser herdeiros do de cujus 

RUBENS GONÇALVES DE QUEIROZ, na qualidade de filhos. Sustentam 

que em 09 de agosto de 2018 o falecido sofreu acidente de motocicleta e, 

em consequências das lesões sofridas, teve implicação trauma 

cranioencefalico e com sequela cognitiva motora grave, sem previsão de 

melhora neurológica, indo a óbito em 18.12.2018. Que, em razão disso, 

fazem jus à indenização prevista no seguro obrigatório. Requer a 

procedência do pleito inicial. Juntou documentos. Citada, a requerida 

apresentou defesa (Id. 19122821). Alega, em preliminar, a ilegitimidade ad 

causam e falta de interesse processual. No mérito, em longo arrazoado, 

sustenta ausência de nexo causal, vez que inexistente prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito. Pede a improcedência da demanda. 

Juntou documentos. Tréplica apresentada (Id. 19493275). Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra, uma vez que a questão é 

unicamente de direito, prescindindo da produção de outras provas, o que 

autoriza o julgamento antecipado - art. 355, I do CPC. A requerida alega em 

preliminar a ilegitimidade dos requerentes, vez que não comprovaram ser 

os únicos herdeiros do de cujus RUBENS GONÇALVEZ DE QUEIROZ. 

Contudo tal alegação não merece prosperar vez que além da legitimidade 

dos requerentes (Id. 17202840, Id. 18019343 – página 01/05), pelo 

transcurso de tempo, percebe-se que já houve período suficiente para 

manifestação de outros interessados. Dessa forma, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade. Quanto a alegada falta de interesse processual, em razão do 

pedido administrativo estar pendente de finalização, tal arguição não tem 

sustentação e deve ser rejeitada de plano, vez que, em se tratando de 

questões indenizatórias inexiste no ordenamento jurídico qualquer 

exigência legal que imponha ao ofendido o dever de trilhar a via 

administrativa antes de buscar a reparação do seu direito na via Judicial. 

Rejeito a questão suscitada pela requerida uma vez que o interesse de 

agir dos requerentes é visível e a esfera administrativa não é obstáculo ou 

exigência para se admitir o ajuizamento da presente ação. Os requerentes 

pretende compelir a ré ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT, em 

razão de acidente de veículo, do qual adveio o falecimento da sua 

companheira. O sinistro, o falecimento e a condição de genitor 

encontram-se comprovados pelos documentos de Id. 17203070 – página 

01/22, Id. 17203382 - página 01/22, Id. 17839430, Id. 17839430 e Id. 

18019343 – página 01/05. Assim, tendo em vista que a demandada não 

produziu qualquer prova de fato extintivo ou modificativo do direito dos 

autores, forçoso considerar os danos como comprovados, restando 

configurado o falecimento de RUBENS GONÇALVES DE QUEIROZ, genitor 

dos demandantes. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO - INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA DA 

COMPANHEIRA - SEGURADORA - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - 

CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 787 DO CC/02 - CAPITAL 

SEGURADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - 

RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - LIMITE DA COBERTURA 

CONTRATADA - CULPA PELO ACIDENTE - DEVER DE INDENIZAR - DANO 

MORAL - FIXAÇÃO - DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT - 

POSSIBILIDADE - DANO MORAL - REDUÇÃO - SEGUNDO RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. - A Constituição Republicana erigiu a união 

estável ao status de família (art. 226, §3º), razão pela qual a companheira 

tem legitimidade para buscar indenização pelo falecimento de seu 

companheiro. - A responsabilidade da seguradora não se limita a mero 

reembolso das quantias pagas pelo segurado, sendo efetivamente 

responsável de forma solidária, nos limites do contrato, conforme disposto 

no art. 787 do CC/02. - Ao valor da condenação, correspondente aos 

capitais segurados, incide juros de mora a partir da citação e correção 

monetária a partir da propositura da demanda (art. 1º, §2º, da Lei nº 

6.899/81). O dever de indenizar resta configurado sempre que 

demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Consoante 

jurisprudência do STJ e desta Corte, ainda que não esteja evidenciado nos 

autos o recebimento da indenização referente ao seguro obrigatório, por 

parte dos requerentes, será devida a dedução do respectivo valor. No 

tocante ao quantum indenizatório, este Tribunal, a exemplo de várias 

outras Cortes brasileiras, tem primado pela razoabilidade na fixação dos 

valores de indenização, sendo que, em caso de dano moral, é necessário 

ter-se sempre em mente que a indenização deve alcançar valor tal que 

sirva de exemplo e punição para o réu, mas, por outro lado, nunca deve 

ser fonte de enriquecimento para as autoras, servindo-lhes apenas como 

compensação pela dor sofrida. Segundo recurso parcialmente provido. 

(Ap.Cível nº 1.0702.09.604241-2/001, 17ª C.Cível, rel. Des.Versiani 

Penna). É sabido que a finalidade precípua do seguro é estabelecer a 

garantia de uma indenização mínima que atenda as necessidades 

repentinas e prementes geradas à vítima de um acidente automobilístico, 

levando-se em consideração a perspectiva de riscos provocados pela 

circulação de veículos. E, segundo Arnaldo Rizzardo: "O pagamento 

resulta do simples evento danoso, tendo por base a responsabilidade 

objetiva dos usuários de veículos pelos danos pessoais que venham a 

causar, independentemente da apuração da culpa." O nexo causal está 

devidamente demonstrado por meio dos documentos carreados à inicial, 

que relatam o acidente de motocicleta ocorrido em 09/08/2018, bem como, 

o falecimento do genitor dos requerentes em virtude deste sinistro. A lei nº 

11.482, de 31 de maio de 2007, estabelece em seu artigo 8º que: “Art. 8º. 

Os arts. 3º, 4º, 5º e 11º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 

passam a vigorar com as seguintes alterações: Art. 3º. Os danos 

pessoais pelo seguro estabelecido no artigo 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: I - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – em caso de 

morte;” Considerando que a sua aplicabilidade se da a partir da sua 

publicação, adoto o valor ali especificado como parâmetro indenizatório 

para o presente caso. Lado outro, tendo-se em vista que os autores 

preenchem os requisitos necessários a obter o benefício legal, ou seja, 

apresentou a certidão de ocorrência do acidente em questão, bem como 

comprovante de serem beneficiários do falecido, deverão receber a 

quantia que lhe cabem na condição de herdeiros necessários do falecido, 

máxime em se considerando que o seguro proveniente de acidente de 

veículo possui caráter obrigatório, aplicando-se o disposto no artigo 7º da 

Lei 6.194/74. No que pertinente aos juros de mora, melhor sorte não 

socorre o requerido. Por óbvio, que o valor devido não foi pago no 

momento oportuno, devendo, sobre o saldo, incidir os juros de mora. No 

presente caso não incide a Súmula 54 do STJ, vez que se trata de ilícito 

contratual, não decorrente de culpa. Outrossim, no que tange ao 

percentual dos juros moratórios, incidem estes desde a data da citação e 

não a contar do acidente. No particular, relativo à correção monetária, 

tenho que esta serve para resguardar o valor da moeda da corrosão 

inflacionária, devendo ser aplicada desde a data da invalidez permanente, 

pois naquele momento nasceu para a ré a obrigação de indenizar. Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno a 

requerida a pagar aos autores o valor do prêmio do seguro DPVAT, no 

valor correspondente a 1/3 (um terço) de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que perfaz a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais) para cada herdeiro. Sobre o quantum devido incidirá 

correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir do ajuizamento da lide e juros 

de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. Condeno, 

ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do advogado das demandantes, em verba que fixo 

em 15% sobre o valor atualizado da condenação, observando o § 8º, do 

artigo 85 do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010400-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVARO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO OAB - MT17081-B 
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(ADVOGADO(A))

EDGARD GOMES DE CARVALHO OAB - MT10143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes , para no prazo de 05 dias, se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários apresentada pelo Sr. 

perito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008212-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ELZIRA BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

AGNALDO ANTUNES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO (REQUERIDO)

MARIA SILVA (REQUERIDO)

JOSÉ DA SILVA (REQUERIDO)

RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS 

(REQUERIDO)

MANOEL DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008540-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSELERI TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

HELENA DE PAULA CORTEZ KISS (REQUERIDO)

SERGIO LUIS KISS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008473-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDOFERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXEY KUZNETSOV (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012345-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DEFENTE NETO (REQUERIDO)

ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002439-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE APARECIDA DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS GOMES OAB - RS58918 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LOURENÇO FERNANDES FI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016616-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016616-80.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NELSON PEREIRA DO CARMO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Da análise dos autos tem-se que, quando deferido o pedido de tutela 

antecipada, assim restou consignado: “Posto isso, estando presentes os 

requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada, em razão do débito objeto deste feito, para: a) se abster de 

suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte autora (ou restabelecer a prestação, caso já tenha 

ocorrido à interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 02 horas); b) 

se abster de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito (ou proceder a sua exclusão, no prazo de 05 dias)”. (destaquei). 

Posteriormente a parte autora noticiou que a requerida suspendeu o 

fornecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora, 

razão pela qual foi determinada a expedição de novo mandado (ou 

complementado/retificado o anterior), a fim de que seja a ré fosse intimada 

a restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido à interrupção do 

fornecimento, no prazo máximo de 02 horas, sob pena de multa diária que 

majorou-se para R$1.000,00. Agora, novamente a autora comparece ao 

processo, afirmando que a ré não cumpriu a determinação liminar de 

excluir o nome do autor dos órgãos de proteção do crédito. Deste modo, 

DETERMINO, sem prejuízo da multa já fixada: 1 – Que seja reiterada a 

intimação da ré, para o cumprimento integral da liminar deferida, sob as 

penas da lei; 2 – Que seja oficiado diretamente ao órgão responsável pela 

negativação, para que proceda a sua exclusão. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013740-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1013743-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAILLE DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013745-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BISPO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013760-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HOPPEN DARONCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013758-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS FERNANDES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-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: 1013778-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WERICA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013785-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA BRAGA (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))

 

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: 1013787-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DOS SANTOS 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))

 

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: 1013788-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILEIA APARECIDA PALMA FERNANDES (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: 1013790-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI TEREZINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013798-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA KALINNE PINHEIRO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))
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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: 1013807-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT20298-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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: 1013823-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON APARECIDO CORREA LIMA (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))

 

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: 1013828-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C R CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013829-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DA SILVA FREITAS (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))

 

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: 1013832-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROVERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/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))

 

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: 1013840-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J S DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013854-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SANTOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-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: 1013860-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CENTENARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1013878-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS REGO GEROLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013892-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER LUIZ SCHEFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013894-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO ANDREATTA CORAZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

ALINE NUCIA DE MARCHI OAB - MT15444-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: 1013897-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BUENO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013542-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEYSON BATISTA DA SILVA OAB - MT19275/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))

 

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: 1013907-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE JESUS SANTOS (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))

 

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: 1013911-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILDO BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007213-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FLORES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1007213-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:APARECIDO 

FLORES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 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: 12/08/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 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: 1007214-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO BENTO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1007214-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LIDIO BENTO 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, 

CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

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: 12/08/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 

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: 1007218-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ECLESIASTES LAZARO DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1007218-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ECLESIASTES 

LAZARO DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO 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: 12/08/2020 Hora: 14:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 26 

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: 1007225-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEDRO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 90 de 345



CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1007225-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

PEDRO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO 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: 12/08/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 26 

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: 1007226-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRO BISPO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1007226-52.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDEMIRO 

BISPO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO 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: 12/08/2020 Hora: 15:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 26 

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: 1007235-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RAMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007235-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADRIANA 

RAMOS DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO 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: 12/08/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1013922-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (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))

 

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: 1013942-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA LUCIA GAETA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1013946-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1013961-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

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: 1013969-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1013974-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013976-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARTINS 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:

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: 1013981-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE SOUZA FEITOSA (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013757-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAURO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE BRITO ESPINDOLA CAMARGO OAB - MT24938/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014001-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA POLTRONIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA OAB - MT25830/B 

(ADVOGADO(A))

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014008-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

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: 1014013-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014015-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SANTOS DA GLORIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007241-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007241-21.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DANIELA DA 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO 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: 13/08/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1014021-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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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: 1014024-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMA CARVALHO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014025-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 1014032-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 1014033-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014035-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO FERREIRA FONTENELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014038-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 1014043-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JOSE XAVIER PAIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-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: 1012814-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ANDRADE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO COM A INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, PARA 

QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, MANIFESTE-SE SOBRE O 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO (ID:28971587, ID:29244881) JUNTADO 

NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014044-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON SOUSA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-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: 1014046-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DIAS VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO BARCELO GOMES (AUTOR)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001222-96.2020.8.11.0003. 

AUTOR: LAZARO BARCELO GOMES LITISCONSORTES: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Analisando a petição retro, verifico que não 

fora juntado ao processo o orçamento atualizado dos insumos requeridos. 

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar o 

documento retro mencionado. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002378-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU VALMIR REINEHR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

11010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002378-22.2020.8.11.0003. REQUERENTE: IRINEU VALMIR REINEHR 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. Analisando a 

petição retro, verifico que não fora juntado ao processo orçamento 

atualizado do medicamento requerido. Dessa forma, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias junte o documento retro 

mencionado. Às providencias, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007133-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINO APARECIDO GONSALES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007133-89.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANTONINO APARECIDO GONSALES JUNIOR REQUERIDO: 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos, etc. RECEBO 

a petição inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo 

código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Novo 

Código de Processo Civil. Por derradeiro, CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, no novo endereço informado, consignando-se as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes para comparecerem à sessão 

de CONCILIAÇÃO a ser designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

344, NCPC). Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente 

se intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) 

dias se com a peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao 

deslinde da causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014048-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIARA MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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: 1007248-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007248-13.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LAZARO 

OLIVEIRA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO 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: 13/08/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1007249-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MOREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1007249-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LIDIANE 

MOREIRA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 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: 13/08/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1007251-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007251-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCIO LEITE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/08/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1007253-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (AUTOR)

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:

ROSICLEIA PEREIRA LIMA (REU)

 

PROCESSO n. 1007253-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ATILA 

RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS, ONEIDE RODRIGUES 

JAPIASSU DOS SANTOS POLO PASSIVO: ROSICLEIA PEREIRA LIMA 

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: 13/08/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 

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: 1007257-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007257-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO ROGERIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO 

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: 13/08/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1007260-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UIGNE MAX MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007260-27.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:UIGNE MAX 

MENEZES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO 

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: 13/08/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1007262-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007262-94.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WILSON 

FERREIRA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/08/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1007267-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007267-19.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NEIDE MENDES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 17/08/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1007268-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007268-04.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NEIDE MENDES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 17/08/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1004192-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 95 de 345



VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004195-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANSAO DA SILVA DA ROCHA (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)

 

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: 1003329-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHAYAN STALLONE RAMOS DE MENEZES (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)

 

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: 1004194-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004199-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 1003324-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAL PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007274-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1007274-11.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DO 

CARMO ALVES CAVALCANTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDIVILSON JOSE GUIMARAES, IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES 

POLO PASSIVO: OI MÓVEL 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: 

17/08/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1002756-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ABRANTES QUEIROZ (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: 1007278-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO GONCALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007278-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIVINO 

GONCALVES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDILIA 

FERNANDES DAS GRACAS 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: 

13/08/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1007280-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA FERREIRA ZAMPERONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007280-18.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VICTORIA 

FERREIRA ZAMPERONI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000450-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS DE OLIVEIRA GARCIA OAB - 733.289.441-68 

(REPRESENTANTE)

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que as 

contestações (ID 31503056 e 31511284), foram apresentadas 

tempestivamente. Assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para, em dez dias, caso queira, apresentar impugnação. 

REPRESENTANTE: ALAN CARLOS DE OLIVEIRA GARCIA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

RONDONÓPOLIS, 27 de abril de 2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005772-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA APIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005772-37.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANGELICA APIS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 

38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o processo, verifico que 

a parte autora denuncia a desistência da ação, manifestando assim, o seu 

desinteresse no prosseguimento do feito. Assim, a extinção e 

arquivamento do processo é medida que se impõe. Por tais 

considerações, HOMOLOGO por sentença, para que surtam e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), a 

desistência da presente ação formulada pelo reclamante. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, e 

o faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010902-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN VAGNER MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010902-42.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GILVAN VAGNER MAGALHAES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito 

da questão, é necessário que se esclareça que o instituto 

jurídico-processual do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 

330 do Código de Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da 

revelia ou àquelas hipóteses em que toda a matéria de julgamento da 

causa já se encontra inserida no feito. Tal permissivo homenageia o 

princípio da celeridade e economia processual, já que, ante a sua 

praticidade, tornam-se desnecessárias dilações probatórias, com a 

realização de extensa instrução processual. Dessa forma, à luz do 

disposto no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Inicialmente, verifico que o caso sub judice é 

patente à relação de consumo, razão pela qual devem incidir as 

disposições do código consumerista. Nesse diapasão, considerando que 

o pedido de inversão do ônus probatório não foi apreciado no despacho 

inicial, passo a fazê-lo neste ato sentencial. Sobre o momento processual 

de inversão do ônus da prova, não há entendimento pacífico na 

jurisprudência. Isso porque, predomina no Colendo Superior Tribunal de 

Justiça a corrente de que o beneplácito é uma regra de julgamento, 

portanto, viável de ser concedida no decreto sentencial, sob a 

fundamentação de que não se trata de uma surpresa à parte adversária 

do consumidor, e, em regra, economicamente superior, pois é passível de 

previsão, face à expressa disposição legal. Corroborando, à proposito o 

Superior Tribunal de Justiça entendeu que: Recurso especial. Civil e 

processual civil. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e 

compensação por danos morais. Causa de pedir. Cegueira causada por 

tampa de refrigerante quando da abertura da garrafa. Procedente. 

Obrigação subjetiva de indenizar. Súmula 7/STJ. Prova de fato negativo. 

Superação. Possibilidade de prova de afirmativa ou fato contrário. 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor. regra de julgamento. 

Doutrina e jurisprudência. arts. 159 do CC/1916, 333, I, do CPC e 6.°, VIII, 

do CDC.- Se o Tribunal a quo entende presentes os três requisitos 

ensejadores da obrigação subjetiva de indenizar, quais sejam: (i) o ato 

ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de causalidade 

entre o dano sofrido e a conduta ilícita; a alegação de violação ao art. 159 

do CC/1916 (atual art. 186 do CC) esbarra no óbice da Súmula n.° 7 deste 

STJ - Tanto a doutrina como a jurisprudência superaram a complexa 

construção do direito antigo acerca da prova dos fatos negativos, razão 

pela qual a afirmação dogmática de que o fato negativo nunca se prova é 

inexata, pois há hipóteses em que uma alegação negativa traz, inerente, 

uma afirmativa que pode ser provada. Desse modo, sempre que for 

possível provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido pela 

outra parte, tem-se como superada a alegação de “prova negativa”, ou 

“impossível”. - Conforme posicionamento dominante da doutrina e da 

jurisprudência, a inversão do ônus da prova, prevista no inc. VIII, do art. 

6.º do CDC é regra de julgamento. Vencidos os Ministros Castro Filho e 

Humberto Gomes de Barros, que entenderam que a inversão do ônus da 

prova deve ocorrer no momento da dilação probatória. Recurso especial 

não conhecido. (STJ - REsp 422778 / SP - T3 - TERCEIRA TURMA - DJ 

27.08.2007 p. 220). Também, informativo de sua jurisprudência: “O 

recorrido adquiriu uma garrafa de refrigerante em um posto de gasolina de 

uma cidade interiorana. Sucede que, ao abri-la, seu olho foi atingido 

violentamente pela tampinha, o que lhe causou a perda quase total da 

visão desse olho e o impediu de ser promovido em sua carreira de policial 

militar. Por isso, pediu, em juízo, indenização dos danos moral e material, 

ao indicar o fabricante local daquela marca de refrigerante como réu. O 

juízo singular julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que, 

em apertada síntese, não provara o autor que o réu era o fabricante do 

refrigerante causador do acidente. Porém, o Tribunal a quo deu provimento 

à apelação do ora recorrido ao fundamento de que cabia à sociedade 

demonstrar que não fabricava ou distribuía tal refrigerante naquela região, 

o que faz entender que invertera o ônus da prova no segundo grau de 

jurisdição. Diante disso, no REsp, o fabricante alegava, dentre outras, a 

violação do art. 6º, VIII, do CDC, ao afirmar que a inversão do ônus da 

prova é regra de instrução processual e não de julgamento, razão pela 

qual o Tribunal a quo não poderia tê-la aplicado ao julgar a apelação. Ao 

iniciar-se o julgamento neste Superior Tribunal, o Min. Castro Filho, 

valendo-se de precedentes, conheceu e deu provimento ao recurso, ao 

entender que essa inversão é realmente regra de instrução e determinou o 

retorno dos autos para que o juízo se pronunciasse a respeito do direito 
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do recorrente de fazer a prova. Por sua vez, a Min. Nancy Andrighi, em 

seu voto-vista, valendo-se da lição de vários doutrinadores, inclusive 

estrangeiros, posicionou-se no sentido inverso, o de que a regra do art. 

6º, VIII, do CDC é de julgamento. Aludiu que, após o oferecimento e a 

valoração da prova produzida na fase instrutória, o juiz, diante do conjunto 

probatório, se ainda em dúvida para julgar a demanda, pode determinar a 

inversão em favor do consumidor, pois não há que se falar em surpresa 

ao fornecedor, visto que esse tem ciência de que, em tese, haverá a 

inversão, além do que é ele quem dispõe do material técnico do produto, 

certo que o consumidor é a parte vulnerável da relação e litigante 

eventual. O Min. Ari Pargendler, em seu voto-vista, acompanhou 

integralmente a divergência ao não conhecer do especial. Já o Min. Carlos 

Alberto Menezes Direito, apesar de entender que a inversão deve dar-se 

quando da produção da prova, acompanhou a divergência apenas quanto 

ao resultado, ao fundamento de que o acórdão destacara tratar-se de 

responsabilidade objetiva. Assim, entendeu que a hipótese é de aplicação 

do art. 14 do CDC, de inversão legal, e, incumbida a recorrente de provar a 

excludente de sua responsabilidade, não cuidou de prová-la. Ao concluir o 

julgamento, o Min. Humberto Gomes de Barros, em seu voto-vista, 

acompanhou o Min. Relator. Ao final, conclui-se que a tese quanto à 

inversão ou não do ônus ainda pende de definição na Turma. Precedente 

citado: REsp 241.831-RJ, DJ 3/2/2003. REsp 422.778-SP, Rel. originário 

Min. Castro Filho, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 

19/6/2007. (Informativo 324, período 18 a 22 de junho de 2007). Em que 

pese à controvérsia, a bem da verdade é que, à luz do código 

consumerista, de espírito eminentemente protetor, o juízo de convicção 

sobre a inversão dever ser realizado em vista do preenchimento ou não 

dos requisitos legais, relegando o momento de sua verificação a plano 

inferior, mesmo porque, ao meu ver, as disposições concernentes a 

distribuição do ônus probatório são regras de julgamento, e não de 

procedimento. Com tais ponderações, é meritório denotar que por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus 

da prova em favor do promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, afasto a preliminar aventada 

pelo requerido. Quanto a alegação de ausência de tentativa de resolução 

administrativa prévia, de antelóquio, registro que razão não assiste a 

requerida, haja vista que o presente o pedido é assegurado pela 

Constituição da República, mormente em seu art. 5.º, XXXV, que 

estabelece a inafastabilidade do Poder Judiciário. Havendo, portanto, 

eventual ameaça de lesão a direito, cabe aos cidadãos pleitearem seu 

resguardo junto ao Poder Judiciário, que detém tal função. À vista disso, 

REPILO a preliminar suscitada. Adentrando ao meritum causae, destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Não obstante os argumentos lançados na exordial, denoto 

que o autor não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, 

mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu favor, visto 

que, ao requerido caberia demonstrar que a autora não realizou as provas 

que alega ter feito na inaugural, ao passo que caberia à autora comprovar 

que o fez, sendo que nos autos quem se desincumbiu do encargo fora a 

parte reclamada. Explico. Em análise peça contestatória, vislumbro que foi 

juntado ao processo o contrato realizado devidamente assinado pela parte 

autora no ID nº 28849936, o que demonstra que a parte autora utilizou os 

serviços ofertados pela demandada, sendo contratado o uso do cartão de 

crédito. Outrossim, em análise ao contrato assinado o ID nº 28849936, 

verifico que todas as informações acerca dos dados pessoais, valores e 

serviços estão inseridos no documento, não sendo crível aduzir que a 

reclamante não tinha conhecimento, haja vista que o assinou e estava 

consciente quando da contratação. Assim, clarividente que a cobrança 

efetivada pela demandada é perfeitamente cabível e legítima, porquanto 

está apenas exercendo seu regular direito ao cobrar serviços 

devidamente prestados. Vê-se, pois, que caberia à parte autora a 

comprovação do fato constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do 

ônus da prova, sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato 

extintivo do direito do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança 

efetuada. Sob esse enfoque, em análise ao conjunto probatório existente 

nos autos, verifico a ausência de prova cabal e robusta acerca dos fatos 

alegados pela autora, sendo perfeitamente lícita a conduta da demandada, 

posto que agiu em exercício regular de seu direito quando diante da 

inadimplência, insere os dados nos órgãos de proteção ao crédito. No que 

tange a aplicação da Súmula nº 359 do STJ, entendo que é atribuição do 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito o dever de notificar 

o devedor antes de proceder à inscrição, não se estendendo, portanto, ao 

requerido neste caso peculiar. Desta forma, inexistindo prova mínima 

quanto aos fatos arguidos na inicial, forçoso é a improcedência da ação. 

Ademais, compulsando exaustivamente os autos, verifica-se que a parte 

autora ingressou com a presente actio negando a existência de contrato 

com a requerida, mesmo tendo aquiescido com o termo de adesão, ou 

seja, detinha consciência dos débitos que seriam gerados em seu nome, 

estando patente a litigância de má fé por parte da autora, nos moldes do 

artigo 80, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, senão, vejamos: “Art. 

80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade 

dos fatos; (...)”. Acerca da litigância de má-fé, Humberto Theodoro Júnior 

(In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 97-98) afirma que se 

caracteriza quando ocorre a violação de deveres éticos do devido 

processo legal. Vejamos: “A configuração da litigância de má-fé decorre 

de infração praticada sobretudo contra os deveres éticos que não podem 

ser ignorados na função social do devido processo legal. Não seria um 

processo justo aquele que deixasse de exigir dos participantes da relação 

processual a fidelidade à boa-fé, à veracidade, ao uso regular das 

faculdades processuais e aos fins privados e sociais da lei. Todos os 

incisos do art. 80 correspondem a quebras do princípio da boa-fé no 

domínio do processo”. No mesmo sentido, são os seguintes arestos do 

Superior Tribunal de Justiça quando verificada a litigância de má-fé pela 

alteração da verdade dos fatos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO 

MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. 

IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos termos do art. 

535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não se 

prestam para provocar o reexame de matéria já decidida. 2. Inexiste erro 

material a ser sanado na via dos embargos de declaração, se o acórdão 

embargado manifesta-se de modo claro e objetivo sobre a matéria 

submetida à apreciação da Corte. 3. Reconhece-se a litigância de má-fé 

da parte que, mesmo após ter sido alertada por duas vezes, expõe os 

fatos em juízo em desconformidade com a verdade. Inteligência do art. 14, 

I, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados e 

aplicada multa por litigância de má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, 

Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 241). (negritos acrescidos). DIREITO 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO 

DA MP 2.180-35/01. JUROS MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. 

APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições 

contidas na MP 2.180-35/01, por terem natureza de norma instrumental, 

com reflexos na esfera jurídico-material das partes, somente são 

aplicáveis aos casos ajuizados posteriormente à sua vigência, ou seja, 

24/8/01. Hipótese em que a ação foi ajuizada em 1995, pelo que os juros 

moratórios devem ser fixados no percentual de 12% ao ano. 2. 

Caracterizada a litigância de má-fé da embargante, pela tentativa de alterar 

a verdade dos fatos, é de rigor sua condenação ao pagamento da multa 

de 1% sobre o valor da causa, prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do 

CPC. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 

13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). (negritos acrescidos). Dessa forma, 

como demonstrado alhures, a parte autora ingressou com a presente ação 

alterando a verdade dos fatos que, em tese, constituíam seu direito. 
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Conforme demonstrado pela requerida inexistia o direito que fora pleiteado 

pela autora, eis que a cobrança fora totalmente legal, sendo inclusive dada 

baixa na pendência, não sendo efetivada a ameaça de negativação, 

caracterizando, portanto, a litigância de má-fé da parte autora. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 

55 da Lei 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento de 

1% (um por cento) do valor da demanda, pela caracterização de litigância 

de má-fé na presente demanda. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003320-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO RIBEIRO DE ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENICE GABRIEL DA COSTA OAB - MT13891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003320-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: DELCIO RIBEIRO 

DE ESPINDOLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDENICE GABRIEL 

DA COSTA POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Conciliação período vespertino Data: 

17/08/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 25 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005010-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE ANDRADE 69745536091 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ALICE COELHO NEVES OAB - MT17943/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1005010-21.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: JOAQUIM DE 

ANDRADE 69745536091 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA 

ALICE COELHO NEVES POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Conciliação período matutino Data: 25/06/2020 Hora: 08:15 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 25 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: 1007217-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS OAB - SP375671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. (REU)

AGRICOLA ALVORADA LTDA (REU)

MAFRO TRANSPORTES LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1007217-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HUGO RAFAEL PIRES 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: MAFRO TRANSPORTES LTDA e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 17/08/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 25 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005089-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005089-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: AFFONSO 

FLORES SCHENDROSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AFFONSO 

FLORES SCHENDROSKI POLO PASSIVO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE 

DO BRASIL LTDA. 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: 14:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

25 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005377-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1005377-45.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NORIVAL 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 17/08/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005320-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SIQUEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005320-27.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA PAULA 

SIQUEIRA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AFFONSO 

FLORES SCHENDROSKI POLO PASSIVO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 17/08/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 de abril de 2020 (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ANTONIO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO OAB - MT24862/O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYZA MARIA DE ARAUJO 05820468155 (REQUERIDO)

GUILHERME COSTA SANTOS 70021786100 (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o 

endereço correto e atual da parte requerida, (GUILHERME COSTA 

SANTOS), sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III e IV do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007236-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007236-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADRIANA 

RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 17/08/2020 Hora: 09:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001294-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA SOUZA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO OAB - MT24589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIKAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001294-83.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MONICA SOUZA 

REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GEAN GUILHERME DA 

COSTA GASPARETO POLO PASSIVO: VIKAN ADMINISTRACAO E 

PARTICIPACOES LTDA Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar o endereço correto e atual da parte requerida, 

(VIKAN AD. E PART. LTDA) CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA GRAFANDO 

A SEGUINTE INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”, sob pena de extinção do feito, 

nos termos do art. 485, III e IV do CPC. . 27 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: 1000673-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLYN MIRANDA ARANTES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE MOREIRA LIBANO OAB - MT22967/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA BARBOSA SILVEIRA (REU)

 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o 

endereço correto e atual da parte requerida, (JULIANA B. SILVEIRA) 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA GRAFANDO A SEGUINTE 

INFORMAÇÃO: “NÃO PROCURADO”. Sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, III e IV do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS FELICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001568-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DENIS FELICIO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAIANE HELICA DA SILVA ICHI POLO 

PASSIVO: DECOLAR. COM LTDA. e outros (2) Ante a Correspondência 

devolvida Carta citação e intimação PARA DECOLAR. COM LTDA., 

GRAFANDO A SEGUINTE INFORMAÇÃO: “MUDOU-SE”. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o endereço correto e 

atual da parte requerida, Sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, III e IV do CPC. . 27 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: 1007237-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANIVERCINA LOURENCO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007237-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANIVERCINA 

LOURENCO ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

17/08/2020 Hora: 09:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1007238-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007238-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANTONIO DE 

SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 17/08/2020 Hora: 09:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 27 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: 1001701-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CASTRO BERTICELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: Ante Correspondência 

devolvida CARTA DE CITAÇÃO DE GOL LINHAS AÉREAS, GRAFANDO A 

GRAFANDO A SEGUINTE INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o endereço correto e 
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atual da parte requerida, Sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, III e IV do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007243-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVA KEILA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007243-88.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EVA KEILA 

NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

17/08/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1000503-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000503-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CAMILA 

OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA JULIA 

BARKOSKI DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC 

RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

17/08/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1007244-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007244-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDA 

CRISTINA BRANDAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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: 10:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1001283-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RON NEY PEREIRA REGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN MEIRA AVILA MORAES OAB - MG81751 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1001283-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RON NEY 

PEREIRA REGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELIO FIALHO JUNIOR 

POLO PASSIVO: MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA - ME e outros 

Ante Correspondência devolvida CARTA DE CITAÇÃO DE MARIA DO 

CARMO SOARES CIA LTDA. GRAFANDO A SEGUINTE INFORMAÇÃO: 

"AUSENTE" 3 TENTATIVAS DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. INTIMO 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar, Sob pena 

de extinção do feito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC. 27 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: 1015189-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA ZANOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-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: 1015189-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GEORGIA ZANOTTO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando 

detidamente os autos, denoto que a parte recorrente Georgia Zanotto não 

é beneficiária da gratuidade de justiça, não juntou declaração de 

hipossuficiência, tampouco procedeu com o recolhimento das custas 

processuais. Neste diapasão, o artigo 42, em seu § 1º, da Lei 9099/95, 

prevê que o preparo deve ser feito e demonstrado nos autos nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, independente 

de intimação e, pelo que se observa, aviou-se o recurso, sem a 

observância de aludido requerido. Contudo, ainda neste sentido, o 

Enunciado 115 do FONAJE dispõe que: “Indeferida a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, 

conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São 

Paulo/SP).” Desta feita, a fim de evitar qualquer prejuízo às partes e em 

consonância com o Enunciado 115 do FONAJE, determino a intimação da 

recorrente GEORGIA ZANOTTO para que, no prazo de 02 (dois) dias, 

recolha o devido preparo do recurso interposto ou comprove sua carência 

financeira em arcar com as custas processuais, trazendo aos autos 

declaração de imposto de renda ou qualquer outro documento idôneo 

capaz de comprovar sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

justiça gratuita e deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza da Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007201-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (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:

APARECIDO DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007201-39.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS EXECUTADO: 
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APARECIDO DUARTE Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante 

dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo 

encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do Código de 

Processo Civil.) e certificada a inexistência de bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). 

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias se manifeste requerendo o que entender de direito e após, voltem-me 

os autos conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores 

INTIME-SE o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer 

embargos (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. 

Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do 

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

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010633-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON JUNIOR SANTOS DA 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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010633-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEYTON JUNIOR SANTOS DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. CONVERTO o julgamento em 

diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o comprovante 

de endereço da autora está em nome de “MAXILENE FRANCISCA DA 

CONCEIÇÃO”. Desse modo, converto o julgamento em diligência e 

determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar 

aos autos comprovante de endereço em seu nome, ou provar o vínculo 

com terceiro, sob pena de extinção por falta de interesse processual. 

Cumpra-se Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007245-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEZI SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007245-58.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GEZI SANTOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

17/08/2020 Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1011183-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA MOTA GONCALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011183-95.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FERNANDA DA MOTA GONCALO REQUERIDO: ENERGISA 

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

CONVERTO o julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, 

constata-se que o comprovante de endereço da autora está em nome de 

“ELIANE SANTOS LIMA”. Desse modo, converto o julgamento em diligência 

e determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos comprovante de endereço em seu nome, ou provar 

o vínculo com terceiro, sob pena de extinção por falta de interesse 

processual. Após, conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007246-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILDOMAR BATISTA LIBERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007246-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GILDOMAR 

BATISTA LIBERIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

17/08/2020 Hora: 15:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1001011-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA CESCONETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DAYANE GARCIA MARTINEZ OAB - MT22512/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR DE SOUZA ARRUDA (REQUERIDO)

VALERIA CRISTINA DORNELAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001011-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MIRIA 

CESCONETTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA DAYANE 

GARCIA MARTINEZ POLO PASSIVO: VALERIA CRISTINA DORNELAS DOS 

SANTOS e outros Ante Correspondência devolvida carta de citação de 

CAIO CESAR DE SOUZA ARRUDA- MOTIVO “NÃO PROCURADO” INTIMO a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar, Sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC. 27 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: 1001536-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO (REQUERENTE)

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISADORA SOFIA LEITE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Ante Correspondência devolvida carta de citação de ISADORA SOFIA 

LEITE PEREIRA DE SOUZA - MOTIVO “AUSENTE” -3 tentativas de entrega. 
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INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o 

endereço correto e atual da parte requerida, Sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC. 27 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: 1003503-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEM REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU OAB - MT0017507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL JOSE DE OLIVEIRA - ME (REU)

 

Ante Correspondência devolvida CARTA DE CITAÇÃO DE JOEL JOSÉ DE 

OLIVEIRA-ME- GRAFANDO A SEGUINTE INFORMAÇÃO: ÐESCONHECIDO”. 

INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o 

endereço correto e atual da parte requerida, Sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC. 27 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: 1002336-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

ROSE MARA MACHADO DA SILVA OAB - 932.560.431-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES VIEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1002336-70.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSE MARA 

MACHADO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO JOSE 

CANEVAZZI DA SILVA POLO PASSIVO: JOSE GONCALVES VIEIRA Ante 

Correspondência devolvida CARTA DE CITAÇÃO DE JOSE GONÇALVES 

VIEIRA, GRAFANDO A SEGUINTE INFORMAÇÃO: “MUDOU-SE”. INTIMO a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o endereço 

correto e atual da parte requerida, Sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, III e IV do CPC. 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001099-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001099-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE SANTOS 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANDRA OLIVEIRA 

BONIFACIO POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

17/08/2020 Hora: 15:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1007250-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007250-80.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIS CARLOS 

DOS SANTOS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 18/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009017-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LACERDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO CLARO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR: Ante Correspondência devolvida CARTA DE 

CITAÇÃO Correspondência devolvida CARTA DE CITAÇÃO DE INSTITUTO 

CLARO. GRAFANDO A SEGUINTE INFORMAÇÃO: “MUDOU-SE”. INTIMO a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o endereço 

correto e atual da parte requerida, Sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, III e IV do CPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010384-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEY COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010384-52.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILVANEY COSTA LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência. Compulsando o 

procedimento, constata-se que o comprovante de endereço da autora 

está em nome de “FRANCISCO SOUZA BARBOSA”. Desse modo, 

converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos comprovante de 

endereço em seu nome, ou provar o vínculo com terceiro, sob pena de 

extinção por falta de interesse processual. Após, conclusos. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005414-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA ROSA MATIELLO ZANCANARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1005414-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NEIVA ROSA 

MATIELLO ZANCANARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AFFONSO 

FLORES SCHENDROSKI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 18/08/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007252-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO MENDONCA SARMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007252-50.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCOS 

ROBERTO MENDONCA SARMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS PINHEIRO CIRIACO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 18/08/2020 Hora: 08:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 27 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: 1007256-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PATRICIA DE MELLO RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007256-87.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA PATRICIA 

DE MELLO RUFINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 18/08/2020 Hora: 08:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 27 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: 1007258-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE MELLO RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007258-57.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROGERIO DE 

MELLO RUFINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

18/08/2020 Hora: 08:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1007259-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUDEX LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007259-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RUDEX LOPES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

18/08/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1007261-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DOS SANTOS MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007261-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDEIR DOS 

SANTOS MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 18/08/2020 Hora: 09:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 27 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: 1007263-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007263-79.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WILSON 

FERREIRA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 18/08/2020 Hora: 09:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 27 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: 1001062-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARLETTO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS DE FRANCA OAB - PR24138 (ADVOGADO(A))

GABRIELA CARLETTO GONCALVES OAB - PR93761 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1001062-71.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: GUSTAVO 

CARLETTO GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARTA 

DIAS DE FRANCA, GABRIELA CARLETTO GONCALVES POLO PASSIVO: 

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 06/07/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1007272-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SPANI GOIANA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007272-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCELO SPANI 

GOIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALMIR DE SOUZA GIMENES 

POLO PASSIVO: MAPFRE SEGUROS GERAIS 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: 18/08/2020 Hora: 09:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 27 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: 1007279-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA FERREIRA ZAMPERONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007279-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VICTORIA 

FERREIRA ZAMPERONI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 18/08/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017063-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA SANTANA RINALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cícero da Goiana Veículos (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, considerando a citação negativa (AR devolvido), cancelo a audiência 

e impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora 

para apresentar novo endereço da parte, em 15 dias. RONDONÓPOLIS, 18 

de março de 2020. JOSE APARECIDO FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006401-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOBSON ROBERTO DA SILVA TIBURCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006401-11.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: JOBSON 

ROBERTO DA SILVA TIBURCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA POLO PASSIVO: BANCO PAN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 18/08/2020 Hora: 13:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100. 27 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: 1007283-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007283-70.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAQUELINE DE 

FATIMA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 18/08/2020 Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005838-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005838-17.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME REQUERIDO: MARILZA 

MARIA DA SILVA Vistos. Cuida-se de Carta Precatória oriunda da 

Comarca de Rosário Oeste - MT, cuja finalidade efetuar a citação e 

penhora da parte devedora Marilza Maria da Silva. Assim, cumpra-se 

conforme deprecado, servindo cópia como mandado, observando-se que 

a mesma deverá ser instruída com cópia dos documentos necessários. 

Comunique-se ao Juízo deprecante, prestando as devidas informações. 

Após, cumpridas as formalidades legais, devolvam-se os autos à Comarca 

de origem, consignando nossas homenagens, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007286-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WELSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007286-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE WELSON 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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: 18/08/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006215-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILLENIUM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAO E EXPORTAO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006215-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MILLENIUM 

INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAO E EXPORTAO DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA. - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AFFONSO 

FLORES SCHENDROSKI POLO PASSIVO: SUL BRASIL SECURITIZADORA 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 18/08/2020 Hora: 13:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002761-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002761-97.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de 

tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na UC 6/137382-8, bem 

como retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, 

compulsando detidamente o feito, denoto que a parte autora afirma que 

tomou ciência de um débito no valor de R$ 9.179,34. No entanto, não 

acosta aos autos nenhum documento capaz de evidenciar suas 

alegações. Neste contexto observo a inexistência de documentos como 

histórico de consumo e/ou fatura que comprove de forma clara os fatos 

alegados, haja vista que as faturas juntadas nos autos não comprovam tal 

valor alegado pela parte autora. 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 identificar quais seriam as provas com 

as quais pretende demonstrar a verdade dos fatos (art. 319, inciso VI, do 

Código de Processo Civil). Após, voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido liminar. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003398-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN LUZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME KASCHNY BASTIAN OAB - SP266795 (ADVOGADO(A))

 

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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE 

ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1003398-48.2020.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 7.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DORIVAN LUZ DE SOUZA Endereço: RUA FRANCISCO LISBOA, 84, 

JARDIM ATLÂNTICO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-711 POLO 

PASSIVO: Nome: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 

Endereço: RUA SANSÃO ALVES DOS SANTOS, 400, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-090 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: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

matutino Data: 08/06/2020 Hora: 09:20. 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 requerida 

EXCLUA o nome da parte autora do seu banco de dados, referente ao 

perfil falso criado em nome do requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

enquanto estiver sendo discutido, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Outrossim, INDEFIRO, 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, o requerimento formulado pela autora no tocante de 

obrigar a empresa requerida à incluir o requerente como motorista em sua 

plataforma. 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." 

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, 25 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. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005320-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SIQUEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 URGENTE - LIMINAR MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA 

LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1005320-27.2020.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 11.111,52 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Bancários, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: ANA PAULA SIQUEIRA OLIVEIRA Endereço: AVENIDA 

TIRADENTES, 246, JARDIM IPANEMA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78745-050 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL 

MT Endereço: RUA FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 1100, VILA AURORA 

III, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-150 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO do pólo passivo, para, querendo, responder a ação no prazo 

legal, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, assim 

como a INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 17/08/2020 Hora: 14:45 , 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. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a parte requerida providencie no prazo de 05 

(cinco) dias, a retirada do nome da parte reclamante dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, em relação ao débito no valor de R$ 295,24 (contrato 

00005345200256687004), e ainda, que se abstenha de negativar o nome 

da autora em qualquer outro valor. DETERMINO ainda, que a parte 

reclamada abstenha-se de efetuar descontos em sua conta corrente, até 

o julgamento final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere aos 

débitos oriundos do parcelamento da dívida do crédito objeto da demanda, 

realizado entre as partes. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. " 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

RONDONÓPOLIS, 25 de 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: 1004696-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINALDO LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G P LOCACOES EIRELI (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 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA setor 03 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1004696-75.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.532,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCINALDO LIMA 

DE OLIVEIRA Endereço: RUA CURIO, S/N, JARDIM DAS PAINEIRAS, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-110 POLO PASSIVO: Nome: G P 

LOCACOES EIRELI Endereço: RUA KAMAL JUMBLAT, 838, JARDIM 

LIBERDADE, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-738 Senhor(a): REU: G P 

LOCACOES EIRELI 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 
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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 matutino Data: 01/07/2020 Hora: 10:00 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 requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, 

a retirada do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, qual seja no 

valor de R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais), referente ao contrato 

de nº 3996, 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. " 

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. 

RONDONÓPOLIS, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 URGENTE - LIMINAR MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

setor 01 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1000503-17.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CAMILA OLIVEIRA DA SILVA 

Endereço: RUA DOUTOR ZANETE FERREIRA CARDINAL, 550, 

LOTEAMENTO JACOB, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-299 POLO 

PASSIVO: Nome: IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO 

PEIXOTO LTDA. Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 597, UNIC, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-040 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO do pólo passivo, para, querendo, responder a ação no prazo 

legal, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, assim 

como a INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 17/08/2020 Hora: 15:00 , 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. Sendo 

assim, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de 

Processo Civil, DETERMINO que a a instituição de ensino reclamada SE 

ABSTENHA de inserir o NOME/CPF da autora nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, referente à qualquer valor, tão somente no que refere ao contrato 

formulado entre as partes relativo ao curso de Fisioterapia, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial." 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 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, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 
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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: 1004179-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA ROHRER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOP ELETRIFICACAO RURAL DA REGIAO DA GRANDE ROO LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 URGENTE - LIMINAR - setor 01 CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1004179-70.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 23.350,16 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: BRUNO MOREIRA ROHRER DE OLIVEIRA Endereço: 

RUA JOSÉ BARRIGA, SANTA CRUZ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-800 POLO PASSIVO: Nome: COOP ELETRIFICACAO RURAL DA 

REGIAO DA GRANDE ROO LTDA Endereço: AVENIDA MARECHAL DUTRA, 

1277, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-110 Senhor(a): REU: 

COOP ELETRIFICACAO RURAL DA REGIAO DA GRANDE ROO LTDA 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 

matutino Data: 25/06/2020 Hora: 09:30 MEDIDA LIMINAR: "Por fim, 

importante registrar que conceder a tutela provisória nos casos narrados 

acima, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada se ABSTENHA DE SUSPENDER o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (UC nº 556), bem como de 

inserir o nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, enquanto 

perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Friso 

ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC nº 556 e a fatura no 

valor de R$ 3.350,16 (três mil trezentos e cinquenta reais e dezesseis 

centavos) com vencimento em 30/06/2016. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial." ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RONDONÓPOLIS, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006395-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUDEX LOPES DA SILVA (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 setor 01 MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1006395-04.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RUDEX LOPES DA SILVA Endereço: 

AVENIDA DOS CANÁRIOS, 2448, JARDIM DAS PAINEIRAS, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-080 POLO PASSIVO: Nome: RUMO 

MALHA NORTE S.A Endereço: RUA B, s/n, PARQUE INDUSTRIAL 

INTERMODAL DE RONDONÓPOLIS, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 
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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: 08:30 , a ser realizada na sede deste juízo, no 

endereço acima indicado. MEDIDA LIMINAR: "Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 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 Rudex Lopes da Silva, inscrito no RG nº 1434378 SSP-AL e CPF nº 

022.372.164-60, 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, 27 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: 1004026-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GARCIA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 URGENTE - LIMINAR setor 02 MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1004026-37.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: GARCIA TRANSPORTES LTDA - ME Endereço: 

RUA JOÃO RAMOS PINTO, 278, VILA ESPERANÇA, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78720-050 POLO PASSIVO: Nome: LOCALIZA RENT A CAR SA 

Endereço: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 1950, PARQUE 

SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-219 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO do pólo passivo, para, querendo, responder a ação 

no prazo legal, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, 

assim como a INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Conciliação período matutino Data: 

24/06/2020 Hora: 10:30, a ser realizada na sede deste juízo, no endereço 

acima indicado. MEDIDA LIMINAR: "Por tais considerações, por não se 

tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração 

posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e 

em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, 

nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a requerida, providencie no prazo de 05 

(cinco) dias, a retirada do nome da parte autora dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, no valor 

de R$ 331,35 (trezentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), 

referente ao contrato de nº RENEGG 1955053, enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorre 

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." 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 
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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, 27 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: 1006315-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBERLEI RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 - setor 01 MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1006315-40.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 18.366,54 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RUBERLEI RIBEIRO DA SILVA Endereço: 

RUA A-86, S/N, QUADRA 167, LOTE 21, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-441 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

DO BRASIL SA Endereço: AVENIDA CUIABÁ, 985, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-090 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO do pólo passivo, para, querendo, responder a ação no prazo 

legal, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, assim 

como a INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 30/07/2020 Hora: 13:30 , a ser 

realizada na sede deste juízo, no endereço acima indicado. MEDIDA 

LIMINAR: "Por tais considerações, e considerando que a medida poderá 

ser modificada a qualquer tempo, 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. Nestes termos e ante o disposto no 

art. 461, § 5°, do Código de Processo Civil, DETERMINO que a empresa 

reclamada Banco do Brasil, no prazo de 10 (dez) dias, proceda com a 

restituição dos valores debitados na conta bancária da parte autora (Ag: 

2970-X. Conta Corrente: 45.612-8. Titularidade Ruberlei Ribeiro da Silva), 

qual seja no valor de R$ 1.683,27 (mil seiscentos e oitenta e três reais e 

vinte e sete centavos), sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

Para tanto, OFICIE-SE ao Banco do Brasil S/A (CNPJ 00.000.000/0551-74, 

localizada na Avenida Cuiabá, n. 985, Centro, Rondonópolis-MT, CEP 

78700-090), para que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpra a determinação 

judicial, nos termos desta decisão. CITE-SE a parte reclamada dos termos 

da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do 

ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, 

quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo 

ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para 

comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em 

que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial." ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

RONDONÓPOLIS, 27 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, 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013394-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARIMONIA SOUZA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013394-07.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CLEIA MARIMONIA SOUZA FERNANDES EXECUTADO: VIVO 

S.A., TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando o cumprimento da 

obrigação através do depósito efetuado pelo requerido (ID 31097706), 

DEFIRO o pedido de levantamento dos valores na forma pleiteada pelo 

credor (ID 31142495). Assim, após certificado o cumprimento das 

disposições contidas no artigo 450, §3º, da CNGC/MT, EXPEÇA-SE o 

respectivo ALVARÁ. Em seguida e não havendo outros requerimentos, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006395-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUDEX LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006395-04.2020.8.11.0003. 

AUTOR: RUDEX LOPES DA SILVA REU: RUMO MALHA NORTE S.A Vistos. 

A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida proceda com o desbloqueio e/ou 

desconstitua qualquer restrição lançada sobre seu nome, CPF ou RG, bem 

como de seus veículos. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a 

emenda inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

de urgência. No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do 

direito pleiteado reside nas alegações do reclamante, onde afirma ser 

motorista profissional na empresa Padilha Transportes Ltda, há vários 

anos e jamais teve qualquer conduta que viesse denegrir sua vida 

profissional ou pessoal. Ocorre que no mês Janeiro/2020, quando tentava 

descarregar grãos no terminal de Alto Araguaia, foi obrigado a sair da fila, 

ainda na classificação do produto, eis que encontrado areia misturado aos 

grãos, ocasião que teve que aguardar a chegada da Polícia Militar, 

acionada pela empresa, confeccionando o Termo de Declaração nº 

41/2020. Adiante, ainda no mês de Janeiro/2020, ao tentar realizar 

agendamento para efetuar a descarga de soja junto a empresa requerida, 

foi impedido sob a informação de restrição interna no sistema. Explicou, 

por fim, que ao se informar junto a empresa demandada, não obteve 

qualquer esclarecimento acerca do motivo que ensejou referido 

impedimento, tendo sido informado somente que haveria uma restrição 

interna. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora é evidente, pois os efeitos do bloqueio geram prejuízos ao autor, 

que pode ser tolido de exercer sua profissão, principalmente em situação 

de pandemia em que estamos vivendo atualmente (corona vírus - Covid 

19), sendo cediço a possibilidade de danos de difícil reparação ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Por outro lado, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil DETERMINO que a empresa 

reclamada Rumo Malha Norte S.A, providencie no prazo de 05 (cinco) 

dias, a RETIRADA DE QUALQUER RESTRIÇÃO junto ao nome e CPF do 

autor Rudex Lopes da Silva, inscrito no RG nº 1434378 SSP-AL e CPF nº 

022.372.164-60, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003400-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN LUZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO OAB - MT25775/O (ADVOGADO(A))

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003400-18.2020.8.11.0003. 

AUTOR: DORIVAN LUZ DE SOUZA REU: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA 

LTDA. Vistos. Cuida-se de pedido de reconsideração de decisão que 

indeferiu pedido de liminar determinando que a parte reclamada exclua o 

perfil falso existente em seu nome e, que proceda com a inclusão correta 

do perfil do autor como motorista por aplicativo, possibilitando-o a 

realização do seu cadastro para trabalhar na plataforma. Analisando os 

autos, verifico que ainda não houve alteração da situação fática a ponto 

de conceder a medida de urgência pleiteada pela parte autora, pelo menos 

nesta fase do processo. Assim, indefiro o pedido de reconsideração e 

MANTENHO a decisão lançada em ID 30035505 e tudo que nela consta, 

pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARAUJO DE FREITAS (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001188-24.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA REU: FRANCISCO ARAUJO 

DE FREITAS Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 
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Débito com Indenização por Danos Morais, onde a parte autora postula 

concessão de tutela de urgência para que o requerido retire seu nome que 

fora protestado no Cartório do 2º Ofício de Sapezal - MT. 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 evidenciada 

pela juntada da certidão dando conta da negativação de seu nome e a 

notícia de que não possui relação comercial com o requerido, no entanto, 

teve seu nome incluso no Cartório do 2º Ofício de Sapezal - MT. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pelo requerimento de protesto, bem como 

cópia da folha cheque devolvida pelo banco. Cabe ressaltar que o perigo 

da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção 

ao crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a 

requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a RETIRADA DO 

PROTESTO feito em nome da parte reclamante no Cartório do 2º Ofício de 

Sapezal – MT, no valor de R$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais), 

referente à folha de cheque nº UA – 000459, enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer 

em crime de desobediência. Para tanto, OFICIE-SE ao Cartório do 2º Ofício 

de Sapezal – MT, referente à folha de cheque UA-000459, no valor de R$ 

2.190,00 (dois mil cento e noventa reais), Banco Itaú, Agencia 1378, conta 

corrente 01263-5, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a 

determinação judicial nos termos desta decisão. 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: 1007277-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILLENIUM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAO E EXPORTAO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007277-63.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MILLENIUM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAO E EXPORTAO 

DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 

6/2160245-3. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a reclamante alega em síntese, que a requerida efetuou 

inspeção em seu relógio e constatou um desvio de energia elétrica e, 

imputou a requerente para proceder com a troca de materiais elétricos, 

sob pena de suspender o fornecimento de energia em sua unidade 

consumidora. Ocorre que diante de tal situação, a reclamada vem 

ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender o fornecimento 

de energia em sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostadas aos autos, 

inclusive, pelas fotos que foram tiradas no ato da inspeção, bem como 

pelo termo de notificação de irregularidade deficiência técnica e/ou acesso 

ao sistema de medição da energia. Cabe ressaltar que o perigo da demora 

em caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois se 

levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado 

serviço essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis 

prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. 

Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à unidade consumidora da autora. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 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 e considerando que todas as 

faturas da parte autora estão devidamente pagas, DETERMINO que a parte 

reclamada ABSTENHA-SE de interromper injustificadamente o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante UC 6/2160245-3, e caso já o tenha feito, que restabeleça no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, DETERMINO ainda, que 

suspenda os efeitos da notificação, para que a requerente não seja 

compelida a trocar o padrão de energia elétrica, ou a troca de materiais, 

até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011348-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHENYFFER LAIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011348-45.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JHENYFFER LAIS DE SOUZA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito 

dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar Citada, a parte 

reclamada requereu a retificação no polo passivo da demanda, para 

constar a correta pessoa jurídica, bem como a razão social conforme 

contrato social. Acolho a preliminar, devendo se proceder à retificação do 

polo passivo da demanda, para que passe a constar a correta 

denominação social da reclamada no sistema, qual seja, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI -NP, com CNPJ/MF 

número 26.405.883/0001-03, uma vez que tal alteração não acarretará 

prejuízos à parte reclamante. Passo ao exame do mérito. Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte 

autora em sua inicial sustenta, que a parte reclamada inseriu seus dados 

nos cadastros de proteção ao crédito no valor de R$ 1.191,97 (um mil 

cento e noventa e um reais e noventa e sete centavos) referente ao 

suposto contrato nº 21110800214349. Sustenta ainda que a negativação 

causou-lhe grave lesão ao direito de crédito, além disso alega que nem se 

quer foi notificada da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Recorre ao judiciário pleiteando a declaração de inexigibilidade do 

débito que deu origem à restrição cadastral e a indenização por danos 

morais. Citada, a parte reclamada alega que a parte autora celebrou 

contrato com ViaVarejo S/A, refere-se às Casas Bahias ou Ponto Frio, 

sendo esse contrato oriundo de cessão de crédito à requerida, o qual se 

encontra inadimplente. Ao final pede a improcedência do pedido inicial. 

Pois bem. Analisando o caderno processual, bem como, as provas 

encartadas, percebe-se que a parte autora nega a relação contratual na 

inicial e pede a inversão do ônus da prova. Todavia, a parte reclamada 

juntou aos autos documentos que comprovam a relação jurídica. No caso 

sub judice é clarividente que a dívida foi procedida de termo de cessão de 

crédito, sendo que a parte reclamada acosta aos autos: - Contrato 

celebrado entre a parte autora e ViaVarejo S/A referente a venda 

financiada, com assinatura idêntica à da parte autora, acompanhado de 

documentos pessoais; - Termo de Cessão de Crédito. - Notificação A 

empresa junta documentos que comprovam que a parte realizou 

contratação e que é regular detentora da cessão de crédito. A empresa 

comprovou que é gestora e recuperadora de crédito, em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento dos débitos. No que tange a falta 

de notificação da cessão de crédito ao devedor ora reclamante, não 

invalida o ato translativo do direito cedido, bem como, não gera direitos a 

indenização se a dívida existe. A notificação tem a finalidade de dar 

ciência ao devedor a quem pagar, evitando que faça a liquidação ao 

cedente/ instituição bancária. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

assim vem decidindo acerca da referida matéria: APELAÇÃO CÍVEL ? 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? 

ART. 373, I, DO CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO 

CREDOR ? DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? 

INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA 

DE ATO ILÍCITO ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE 

DEVER REPARATÓRIO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o 

conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação 

dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado exercício legal de 

direito a inclusão regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção 

ao crédito, conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral 

exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta 

lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). 

Ausente um destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 

62215/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além 

disso, compete a reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em 

direito admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, 

sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme 

dicção dos artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte reclamante comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial No que tange aos 

danos morais, não há que se falar em indenização, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo objetiva sofrido pela vítima, 

que cause transtorno considerável a sua moral, no âmbito social, ou seja, 

para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. 

Reiteradamente, da situação fática não se extrai qualquer direito à 

indenização por dano moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha 

sido afetada em sua esfera jurídica de forma significativa. Não 

demonstrada a ofensa à imagem ou a honra objetiva, inexistem motivos 

que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. No que se refere à notificação prévia, 

esclareço que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, 

§2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, 

entendimento que inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade 

no que tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade 

da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. Sendo dispensável o 

aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre 

a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. (Súmula 

404/ STJ). DISPOSITIVO Por tais considerações e, em consonância com o 

art. 487, I do Código de Processo OPINO pela IMPROCEDENCIA do pedido 

inicial. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto e, determino que a parte 

autora proceda ao pagamento do débito em questão, cujo valor deve ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

12% (doze por cento) ao ano, contados da citação; INDEFIRO o pedido de 

litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se 

ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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REQUERENTE: LUCIANA BATISTA BRUNO REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito 

dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar Citada, a parte 

reclamada requereu a retificação no polo passivo da demanda, para 

constar a correta pessoa jurídica, bem como a razão social conforme 

contrato social. Acolho a preliminar, devendo se proceder à retificação do 

polo passivo da demanda, para que passe a constar a correta 

denominação social da reclamada no sistema, qual seja, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI -NP, com CNPJ/MF 

número 26.405.883/0001-03, uma vez que tal alteração não acarretará 

prejuízos à parte reclamante. Passo ao exame do mérito. Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte 

autora em sua inicial sustenta, que a parte reclamada inseriu seus dados 

nos cadastros de proteção ao crédito. Sustenta ainda que a negativação 

causou-lhe grave lesão ao direito de crédito, além disso alega que nem se 

quer foi notificada da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Recorre ao judiciário pleiteando a declaração de inexigibilidade do 

débito que deu origem à restrição cadastral e a indenização por danos 

morais. Citada, a parte reclamada alega que a parte autora celebrou 

contrato com ViaVarejo S/A , refere-se às Casas Bahias ou Ponto Frio, 

sendo esse contrato oriundo de cessão de crédito à requerida, o qual se 

encontra inadimplente. Ao final pede a improcedência do pedido inicial. 

Pois bem. Analisando o caderno processual, bem como, as provas 

encartadas, percebe-se que a parte autora nega a relação contratual na 

inicial e pede a inversão do ônus da prova. Todavia, a parte reclamada 

juntou aos autos documentos que comprovam a relação jurídica. No caso 

sub judice é clarividente que a dívida foi procedida de termo de cessão de 

crédito, sendo que a parte reclamada acosta aos autos: - Contrato 

celebrado entre a parte autora e ViaVarejo S/A referente a venda 

financiada com assinatura idêntica à da parte autora, acompanhados de 

documentos pessoais; - Termo de Cessão de Crédito. - Notificação A 

empresa junta documentos que comprovam que a parte realizou 

contratação e que é regular detentora da cessão de crédito. A empresa 

comprovou que é gestora e recuperadora de crédito, em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento dos débitos. Em impugnação a 

parte autora se limitou em dizer que não tem relação contratual a parte 

reclamada, e que a mesma não juntou nenhum documento que comprove a 

ciência da cessão de crédito. Outrossim, a parte reclamante impugna a 

carta de preposição, alegando que a mesma não preenche os requisitos 

necessários. No que tange a falta de notificação da cessão de crédito ao 

devedor ora reclamante, não invalida o ato translativo do direito cedido, 

bem como, não gera direitos a indenização se a dívida existe. A 

notificação tem a finalidade de dar ciência ao devedor a quem pagar, 

evitando que faça a liquidação ao cedente/ instituição bancária. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. O Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso assim vem decidindo acerca da 

referida matéria: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? 

CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito admitidas, 

principalmente de natureza documental, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte reclamante comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial No que tange aos 

danos morais, não há que se falar em indenização, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo objetiva sofrido pela vítima, 

que cause transtorno considerável a sua moral, no âmbito social, ou seja, 

para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. 

Reiteradamente, da situação fática não se extrai qualquer direito à 

indenização por dano moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha 

sido afetada em sua esfera jurídica de forma significativa. Não 

demonstrada a ofensa à imagem ou a honra objetiva, inexistem motivos 

que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. No que se refere à notificação prévia, 

esclareço que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, 

§2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, 

entendimento que inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade 

no que tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade 

da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. Sendo dispensável o 

aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre 

a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. (Súmula 

404/ STJ). DISPOSITIVO Por tais considerações e, em consonância com o 

art. 487, I do Código de Processo OPINO pela IMPROCEDENCIA do pedido 

inicial. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto e, determino que a parte 

autora proceda ao pagamento do débito em questão, cujo valor deve ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

12% (doze por cento) ao ano, contados da citação; INDEFIRO o pedido de 

litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se 

ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))
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DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES
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EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Relatório. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARS ajuizada por LEANDRO OLIVEIRA ARAGÃO, em desfavor 

de UNIC EDUCACIONAL LTDA. Em síntese o reclamante aduz: - Que é 

aluno do 4º semestre do curso de fisioterapia, mantido pela reclamada; 

que desde o terceiro semestre (2019) é estudante com bolsa do Prouni, 
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todavia vem sofrendo, pois seu nome não se encontra lista, bem como não 

consegue ter acesso ao portal do aluno; que ao procurar a requerida, foi 

informado que deveria efetuar o pagamento do debito em atraso para só 

então efetivar a rematrícula; que considera abusiva a conduta da 

reclamada uma vez que não dispõe de meios financeiros para efetuar o 

pagamento requerido pela reclamada no valor de R$ 10.147,95(dez mil 

reais e centro e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos), sendo 

proposto o parcelamento em R$ 10.147,95(dez mil reais e centro e 

quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos), o requerente, contudo 

alega que tal proposta é desumana, e que não possui condições de 

paga-la. A reclamada por sua vez relata: - que o debito exigido é legitimo, 

oriundo de prestação de serviços educacionais, firmados através de 

contrato; que o autor firmou diversos acordos prometendo realizar os 

pagamentos, todavia sem o devido cumprimento, assim, devido a inúmeros 

acordos firmados e não cumpridos integralmente, o risco financeiro do 

acordo aumenta e portanto o sistema não libera parcelamento maior e 

exige entrada no percentual de 40% do débito, não aceitando maior 

número de parcelas como fora feito anteriormente. Por fim requer a 

improcedência da inicial. Foi deferida a liminar. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. In casu, não 

há controvérsia em relação a existência da dívida, mormente porque o 

autor expressamente confessou o inadimplemento das parcelas, alegando 

insuficiência financeira. No caso, não vislumbro a ocorrência de ilicitude 

na conduta da reclamada, pois conforme se extrai dos autos foram 

diversos acordos pactuados entre o autor e reclamada, todavia o autor 

não cumpriu com o pagamento. Deste modo, tenho como justa a cobrança 

da parte reclamada, que pode negar a matricula de aluno que tem débitos 

anteriores, tratando-se de nítido exercício regular de um direito. Nesse 

sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. ENSINO PARTICULAR. REMATRÍCULA. INADIMPLÊNCIA. 

DECISÃO RECORRIDA REVOGADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA 

CORTE. Integral razão assiste ao agravante, porquanto, efetivamente, 

estando o aluno inadimplente, não há falar em renovação de matrícula. 

Incidência do art. 5º da Lei nº 9.870/1999. Ademais, segundo o art. 476 do 

Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de 

cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70071247068, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Guinther Spode, Julgado em: 30-03-2017). Grifei. Assim, não havendo 

comprovação do pagamento do débito inexiste conduta ilícita da 

demandada a ensejar o dever de indenizar. Portanto, à medida que se 

impõe é de improcedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução 

de mérito. Revoga-se a liminar deferida. Sem custas e honorários (art. 54 

e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016553-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DORNELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016553-55.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO CARLOS DORNELES REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos em sentença. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei 

n.º 9099/95. Exame do Mérito No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Síntese 

fática A parte reclamante afirma em sua inicial que contratou os serviços 

fixo + internet + móvel, no valor mensal de R$ 99,90 (noventa e nove reais 

e noventa centavos). Sustenta a parte autora que cancelou o plano, em 

razão de sua localidade não receberia o sinal de internet. A parte autora 

juntou áudio em que confirma o cancelamento do plano e contratação de 

outro plano de valor inferior. Recorre ao judiciário pleiteando indenização 

por danos morais e declaração do débito inexistente, em razão das 

cobranças indevidas. Pois bem Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. A 

parte reclamada em sede de sua contestação aduziu que as cobranças 

são regulares de acordo com o contratado, juntou aos autos contrato dos 

serviços prestados, o qual exigia a fidelidade de 12 meses. Por outro lado, 

a parte autora não juntou documento, apontando que o cancelamento dos 

serviços contratado estava dentro do prazo de carência sem cobrança de 

multa. Não comprovou a irregularidade dos serviços prestados, apenas 

meras alegações. De acordo com o conjunto probatório, destaca-se que 

embora se trate de clássica relação de consumo, com inversão do ônus 

da prova, não é dispensado o dever da parte autora de fazer prova 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 

373 do CPC. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A parte reclamada comprovou a utilização de 

seus serviços, bem como a quebra do contrato de fidelidade, a qual incide 

multa. Inexistem motivos que justifiquem as pretensões autorais, visto que 

os procedimentos adotados pela empresa se limitaram a razoabilidade. Por 

consequência o direito da parte Reclamante a declaração de inexistência 

de débitos e indenização por danos morais não merecem prosperar. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim não há como se acolher a declaração de 

inexistência de relação jurídica. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 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). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010697-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE TAVARES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010697-13.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JAQUELINE TAVARES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO 

Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 

DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses 

excepcionais que, constatando-se antecipadamente não haver 

necessidade de produção de prova em audiência, o magistrado está 

autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, antes 

mesmo da citação do réu. Consigno que neste juízo já foram proferidas 

diversas sentenças de total improcedência em casos idênticos, 

dispensando-se, inclusive, a citação do réu, sendo assim, passo à 

prolação de sentença de imediato, nos termos do art. 332 do Código de 

Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO Cuida-se de Ação Reclamatória 

proposta por JAQUELINE TAVARES DO NASCIMENTO contra VIVO S.A 

objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais em decorrência de negativação indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico 

de pagamento, faturas e relatório de chamadas em que se alega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que 

não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014740-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA ELITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS OAB - MT16600-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

AGORA MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014740-90.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA ELITT REQUERIDO: AGORA 

MT, CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de reclamação ajuizada, em que a 

parte autora pleiteia indenização por danos morais, em razão da ruptura 

do contrato de trabalho, por demissão, e veiculação pela imprensa, por 

suposto envolvimento em furto no estabelecimento, no qual trabalhava. 

Pois bem. Em vista na narrativa fática estampada na exordial, trata-se 

matéria de competência da justiça do trabalho, conforme Constituição 

Federal determina. Veja-se: Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho 

processar e julgar: (...) VI as ações de indenização por dano moral ou 

patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; Reconheço, portanto, a 

incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para 

prosseguimento desta reclamatória cível, impondo-se a sua extinção, sem 

resolução do seu mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV do art. 51 da 

lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isto, com fulcro no artigo 485, IV do 

CPC/2015 combinado com o inciso IV do artigo 51 da Lei nº 9.099/95, de 

modo que OPINO pelo RECONHECIMENTO da INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO para julgar a presente, por conseguinte JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários, 

por força do disposto no art. 55 da Lei 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

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000618-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILEO OSSUNA PEREIRA (REQUERENTE)

NEUSELI PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA STELLA MUNIZ OAB - MT4273/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDENALVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000618-72.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando as 

partes, através dos(as) patronos(as), para manifestarem sobre o relatório 

Psicossocial retro, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 26 de abril de 2020. 

JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007041-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DAYANA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007041-14.2020.8.11.0003 
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a 

inventariante , através do(a) patrono(a), para defender-se, no prazo de 15 

(quinze) dias. Rondonópolis/MT, 27 de abril de 2020. GERALDA ESPLENDO 

DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005593-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. D. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. D. A. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1005593-40.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE CURATELA aforada por ABIGAIL DOURADO DE ALMEIDA em 

face de IDERLAN DOURADO DE ALMEIDA (qualificados nos autos). 2. Foi 

elaborado o relatório de estudo por equipe multidisciplinar de ID: 22121193, 

bem como perícia médica com a parte interditanda pela expert nomeada 

pelo juízo (ID: 27310484). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. As partes têm legitimidade e 

estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou questões 

pendentes de solução, por isso passo diretamente ao exame do meritum 

causae. 5. Pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que a parte 

requerida deve realmente ser interditada, pois, conforme perícia realizada, 

concluiu-se que é portadora de enfermidade que lhe incapacita à prática 

dos atos negociais da vida civil e administração dos bens, o que só 

corrobora as alegações e documentos contidos na peça vestibular. 6. 

Dessarte, diante das provas colhidas, verifica-se que é medida 

necessária a decretação da interdição ora pleiteada. 7. Contudo, não 

obstante a necessidade da parte curatelada no caso em apreço, insta 

salientar às partes que se trata de uma medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e circunstâncias do caso, devendo durar o 

menor tempo possível, isto é, a situação de interdição pode ser revista a 

qualquer tempo se houver regressão/cura da enfermidade que aflige a 

pessoa curatelada. 8. De igual modo, registre-se, ainda, que a interdição 

ora decretada afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não alcançando os direitos da parte 

interditanda ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 

à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 9. A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, constituir união 

estável, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 

sobre decidir o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua 

fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária, 

além de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 10. No mais, ressalto à parte curadora quanto às disposições 

criminais constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015, mais precisamente nos arts. 89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. 

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: I - por tutor, 

curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial;” “Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas 

de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: Pena - reclusão, de 6 

(seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena 

incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com 

deficiência quando obrigado por lei ou mandado.” (grifamos) “Art. 91. 

Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento 

de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, 

proventos, pensões ou remuneração ou à realização de operações 

financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo 

único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por 

tutor ou curador.” 11. Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do 

pedido é medida que se impõe. 12. Ante o exposto e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, 

julgo procedente o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, 

do Codex Processual Civil, para decretar a interdição de IDERLAN 

DOURADO DE ALMEIDA (qualificado nos autos), declarando-o incapaz de 

exercer pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da 

vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, Sr.ª ABIGAIL DOURADO DE ALMEIDA. 14. Em atenção 

ao disposto no art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do 

Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente 

e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

17. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001917-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. D. A. (REQUERENTE)

J. C. D. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001917-50.2020.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO o decurso de prazo para a 

requerida ofertar contestação. Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1691 da CNGC, impulsiono o presente 

feito para intimação da requerente, por intermédio de seu patrono, para 

manifestar, no prazo legal. Rondonópolis/MT, 27 de abril de 2020 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004595-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. B. (REQUERENTE)

V. D. S. B. (REQUERENTE)

LUCIANA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAERTE GONZAGA FAUSTINO OAB - MT25791/O (ADVOGADO(A))

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DA SILVA BASTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004595-72.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 31502021, intime-se a inventariante, pessoalmente, bem 

como o seu patrono, via DJE, para se manifestarem nos autos, em 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob 

pena de extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único 

do art. 274 do mesmo Codex. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001842-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

GABRIEL PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

NOECI LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM OLIVEIRA DOS ANJOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 
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56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, 

através do(a) patrono(a), para que, no prazo de 5 dias, materialize o 

Alvará expedido nos autos, instruindo-o com as cópias da 

sentença/decisão, podendo ser conferida a autenticidade através do email 

da Secretaria, roo.1familia@tjmt.jus.br. Decorrido o prazo mencionado os 

autos serão arquivados. Rondonópolis/MT, 27 de abril de 2020. GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002537-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. O. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002537-04.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

apelação de ID: 29497675 (art. 1.009, CPC). 2. Intime-se a parte apelada 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 1.010, §1º, CPC). 3. Após, certifique a Sr.ª gestora judiciária como 

prescrito no art. 346, da CNGC. 4. Empós, remeta-se o feito ao e. Tribunal 

de Justiça deste Estado, grafando as nossas melhores homenagens. 5. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004189-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANICLAI DO PRADO BESERRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Neves Vilela Pires OAB - MT14262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1004189-56.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar sobre o relatório de 

Estudo Psicossocial de ID 20324418, em quinze dias. Rondonópolis/MT, 27 

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: 1004474-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. R. D. J. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. 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 CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1004474-15.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

863,43 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 

POLO ATIVO: Nome: M. L. R. DE J. POLO PASSIVO: Nome: E. M. DA S. EM 

LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: efetuar a citação do polo 

passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados do 

término do prazo deste edital, efetuar o pagamento do valor exequendo, 

qual seja, R$ 863,43 (oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e três 

centavos), nos termos do art. 528, CPC e se a parte devedora não pagar 

no prazo acima, não provar que já o fez ou não se escusar, o juízo 

decretará a sua prisão por até 90 (noventa) dias, salientando ao devedor 

que o cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações 

vencidas e vincendas. RESUMO DA INICIAL: A requerente afirma ser 

credora de dívida alimentícia devida pelo requerido no montante de R$ e 

requer o pagamento, sob pena de penhora e demais atos necessários ao 

cumprimento da obrigação. DESPACHO/ DECISÃO: "(...) 8. Cite-se o 

executado para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor 

exequendo, qual seja, R$ 863,43 (oitocentos e sessenta e três reais e 

quarenta e três centavos), nos termos do art. 528, CPC. 9. Conste no 

mandado citatório que, se a parte devedora não pagar no prazo acima, 

não provar que já o fez ou não se escusar, o juízo decretará a sua prisão 

por até 90 (noventa) dias, salientando ao devedor que o cumprimento da 

pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas". 

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, LIDIANE DA CRUZ 

GARCIA, digitei. RONDONÓPOLIS, 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Lucileila Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001284-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGUIMAR PIRES GOMES (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001284-39.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 25.06.2020, às 15h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida dos 

termos da inicial e para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo 

para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de abril de 2020. 
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WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1007112-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

CELIA CRISTINA RESMINI OAB - 015.434.181-98 (REPRESENTANTE)

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007112-16.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Na sistemática 

adotada pelo Código de Processo Civil, nota-se que o cumprimento da 

sentença que fixa a obrigação de pagar alimentos é regido pelo art. 528, 

sendo que o §8º do mencionado dispositivo autoriza que o exequente opte 

pela adoção do rito previsto no art. 523, do Código de Ritos, in verbis: “Art. 

523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, 

e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento 

definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o 

executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2º Efetuado o 

pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários 

previstos no § 1º incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” 

4. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos 

quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, 

pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem se reclamem, 

pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 5. 

Intime-se a parte devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito, sob pena da incidência de multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, bem como, 

persistindo a inadimplência, de lhe serem penhorados bens suficientes 

para quitação da obrigação alimentar (art. 523, §3º c.c. 528, §8º, do 

Código de Processo Civil). 6. Transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, sem necessidade de nova intimação, poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua impugnação, nos 

termos do art. 525, do Digesto Processual Civil. 7. Para a hipótese de 

pagamento pela parte executada, antes da intimação, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o valor quitado, no prazo de 5 

(cinco) dias, ex vi do disposto no art. 526, do Código de Ritos. 8. Abra-se 

vista ao Ministério Público. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007846-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREW LUIZ SILVA CAMPOS (REU)

EMANUELLA LUIZA SILVA CAMPOS (REU)

IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS (REU)

ALEXANDRO LUIZ SILVA CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

ARYANNE MONIZE DA COSTA OAB - MT22593/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007846-98.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, nota-se que foi arvorado na exordial pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela para exoneração dos alimentos outrora 

fixados, o qual passo a analisar neste momento. 2. De proêmio, antes de 

deliberar quanto ao pleito de tutela antecipada, transcrevo a seguinte 

doutrina acerca da fixação dos alimentos: “A regra para fixação do 

encargo alimentar é vaga e representa apenas um standard jurídico (CC 

1.649 § 1º e 1.695). Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de 

ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos 

individuais. Para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a 

obrigação alimentar: o principio da proporcionalidade. Esse é o vetor para 

a fixação dos alimentos. Segundo Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da 

proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia uma 

pauta de natureza axiológica que emana diretamente das idéias de justiça, 

equidade, bom-senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de 

excesso, direito justo e valores afins; procede e condiciona a positivação 

jurídica, inclusive a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio 

geral do direito, segue a regra de interpretação para todo o ordenamento 

jurídico.” (DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 579) (grifo do autor) 3. A tutela 

antecipada tem o objetivo de satisfazer provisoriamente o direito pleiteado 

pela parte, com vistas a garantir que este não se perca ou deteriore 

durante o curso do processo, colocando em perigo iminente o direito à boa 

prestação jurisdicional. 4. Sobre o tema dispõe o art. 300, do Código de 

Ritos, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 5. No caso vertente, 

percebe-se, do estudo vagaroso do caderno processual, que o 

requerente é ex-marido da primeira requerida e pai dos demais requeridos, 

sendo que na época em que o acordo foi firmado (23.02.1999) ficou 

obrigado a prestar alimentos aos requeridos no montante de 1/3 de todos 

os seus proventos e rendimentos, oriundos do seu contrato de trabalho 

com a Universidade Federal de Mato Grosso, após a dedução do imposto 

de renda e da contribuição previdenciária. 6. Pois bem. Em que pese o 

requerente alegar que não possui condições de arcar com os alimentos 

fixados e que possui outros dois filhos adolescentes que necessitam de 

sua contribuição, não restou comprovado no feito, mormente nessa fase 

de cognição sumária, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo em seu desfavor (art. 300, do CPC), até pelo fato de haver no 

acordo disposição expressa em relação à prestação alimentícia somente à 

primeira requerida com a perda do direito dos filhos, sendo necessária 

maior dilação probatória para melhor análise do juízo. 7. Dessarte, não se 

verificam os pressupostos de concessão da medida de urgência, motivo 

p e l o  q u a l ,  h o m e n a g e a n d o  o  t r i n ô m i o  d a 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, indefiro a antecipação de 

tutela postulada na inicial. 8. Ademais, verifica-se que a parte requerida, 

na contestação, impugna a concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça à parte autora e o valor da causa, o que passo a analisar neste 

momento (ID: 25649547). 9. Primeiramente, indefiro a impugnação à justiça 

gratuita, uma vez que a parte requerida não trouxe aos autos elementos 

que comprovem a possibilidade de a parte autora arcar com as custas 

processuais. 10. Outrossim, defiro a impugnação ao valor da causa, uma 

vez que restou demonstrado pela parte requerida que o referido valor se 

encontra em dissonância com o disposto no art. 292, inciso III, do CPC, 

pelo que, nos termos do art. 292, §3º, do mesmo diploma legal, fixo o valor 

da causa em R$ 51.306,68, correspondente ao valor de 1/3 dos 

rendimentos do requerente (R$ 4.275, 56) (ID: 25649550), montante devido 

a título de alimentos, multiplicados por doze. 11. No mais, haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 03.11.2020, às 14h30min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 12. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 

13. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 

14. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 
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testemunhas. 15. Saliento que compete aos patronos das partes informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC). 16. 

Intime-se. 17. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 

de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000403-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENY FERREIRA DE FARIAS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA FERREIRA DE SOUZA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000403-62.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. LUCENY 

FERREIRA DE FARIAS SOUZA, inventariante do Espólio de Benedita 

Ferreira de Souza, opôs recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença de ID: 30969884, aduzindo, em síntese, a ocorrência de 

omissão. 2. O recurso encontra-se encartado no ID: 31158106. 3. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Passo ao exame do 

mérito recursal. 4. De início, é imperioso o conhecimento do recurso sub 

examine, vez que tempestivo, bem como presentes os demais requisitos 

de admissibilidade. 6. Quanto ao mérito, entretanto, verifica-se que razão 

não assiste à embargante. 7. De acordo com a doutrina, “o arrolamento 

sumário, previsto no artigo 1.031 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 

659 do CPC de 2015), é forma abreviada de inventário e partilha quando 

houver concordância de todos os herdeiros, desde que maiores e 

capazes, não importa o valor dos bens e nem a sua natureza”. (OLIVEIRA, 

Euclides de; AMORIM, Sebastião. Inventário e partilha: teoria e prática. 24ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 387). 8. Outrossim, “estando o pedido em 

ordem e regularmente instruído com as certidões negativas fiscais, 

segue-se a sentença de homologação pelo juiz, sem necessidade de 

avaliação dos bens e de outros procedimentos usuais no inventário 

comum” (OLIVEIRA, Euclides de; AMORIM, Sebastião. Inventário e partilha: 

teoria e prática. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 387). 9. Ao se voltar 

os olhos ao caso concreto, infere-se que a inventariante, ao prestar as 

primeiras declarações no ID: 29730098, requereu o processamento do 

feito sob a forma de arrolamento sumário, haja já vista serem todos os 

herdeiros maiores e capazes, oportunidade em que já colacionou aos 

autos os instrumentos de mandato de todos os herdeiros, certidões 

negativas, documentos dos bens inventariados e o esboço da partilha do 

acervo hereditário, motivo pelo qual o juízo já homologou a partilha de 

plano por meio da sentença de ID: 30969884, não havendo falar, em sede 

de arrolamento, em recolhimento de ITCMD, o qual será discutido nas vias 

administrativas, bem como em manifestação do Ministério Público, salvo na 

hipótese do art. 665, do CPC. 10. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

pretensão recursal não merece prosperar, haja vista que a embargante 

não apontou qualquer contradição ou omissão em seu arrazoado, mas, a 

toda evidência, pretende discutir a justiça da sentença embargada, o que 

não é permitido pela via estreita dos embargos aclaratórios, cujas 

hipóteses de cabimento estão expressamente previstas no art. 1.022, 

incisos I, II e III, do Código de Ritos. 8. Assim, não demonstrada qualquer 

das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do 

recurso de ID: 31158106 é medida impositiva, devendo a parte interessada 

se socorrer dos meios adequados, conforme prevê o Estatuto Processual 

Civil. 9. Posto isso, conheço do recurso em apreço, porém, nego-lhe 

provimento, mantendo, in totum, a sentença embargada (ID: 30969884). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de 

abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001693-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

ODILON JOSE DA SILVA NETO OAB - 247.361.658-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1001693-15.2020.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Alvará Judicial’ 

manejado por ODILON JOSE DA SILVA, bem qualificado nos autos, 

requerendo o levantamento dos numerários a que faz jus a título de FGTS 

junto a Caixa Econômica Federal. Aduz ter alçado o benefício de 

aposentadoria por invalidez via ação previdenciária nº. 

0004544-65.2016.4.01.3602, efetuando o saque de R$ 43.941,01 

(quarenta e três mil novecentos e quarenta e um reais e um centavo). 

Relata ter emitido extrato bancário, constando o saldo total de R$ 

50.650,21 (cinquenta mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e um 

centavos), restando, portanto, o levantamento da diferença. Não obstante, 

narra que a Caixa Econômica Federal se negou a autorizar o levantamento 

do quantum remanescente, considerando como parâmetro a data de início 

do benefício (DIB), aprazada em 25/10/2016, nos termos da sentença 

acostada ao ID 28887954. Com tais fundamentos, requer o levantamento 

do montante de residual. Vieram os documentos pertinentes. Brevemente 

relatados. Decido. Ab initio, a teor da declaração de incompetência pelo 

Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, recebo o feito no estado em que se 

encontra. Pois bem, malgrado a competência desta unidade especializada 

para o processo e conhecimento das ações de jurisdição graciosa, 

vislumbra-se que a situação in comento refoge a r. atribuição jurisdicional. 

Com efeito, é cediço que os créditos previdenciários, trabalhistas, de 

FGTS/PIS/PASEP, não recebidos em vida por seus respectivos titulares, 

bem como saldo de cadernetas de poupança, restituição de tributos, 

saldos bancários e investimentos de pequeno valor, podem ser levantados 

administrativamente (Lei 6.858/80). Mas, se o falecido não deixou 

dependentes habilitados perante a Previdência Social, o levantamento 

depende de alvará, que é expedido independentemente de inventário, 

sendo, na hipótese, competente a Justiça Estadual. Todavia, ao que se 

extrai da narrativa exordial, o autor pretende o levantamento de verbas de 

sua titularidade, carecendo, portanto, do enquadramento fático normativo 

apregoado na Súmula nº. 161, do STJ, ipsis litteris: “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.” De 

outro lado, a Súmula 82, do STJ prescreve que “Compete à Justiça 

Federal, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e julgar os 

feitos relativos a movimentação do FGTS”, logo, havendo resistência por 

parte da instituição financeira, a ação processar-se-á perante a Justiça 

Federal. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL PARA 

LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES AO FGTS JUNTO À CAIXA 

ECONÕMICA FEDERAL. RESISTÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

LITÍGIO CARACTERIZADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

PRECEDENTES DESTA CORTE E DO EGRÉGIO STJ. Competência declinada, 

de plano. Apelação Cível provida, de plano.” (Apelação Cível, Nº 

70045789005, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 04-06-2012). “ALVARÁ JUDICIAL. 

LEVANTAMENTO. RESISTÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA 

CASSADA. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A orientação da Primeira Seção 

desta Corte firmou-se no sentido de que, não havendo conflito de 

interesses, compete à Justiça Estadual autorizar o levantamento dos 

valores relativos ao FGTS e PIS/PASEP nos procedimentos de jurisdição 

voluntária. Contudo, havendo resistência da CEF, a competência para 

processar e julgar a causa é da Justiça Federal, tendo em vista o disposto 

no art. 109, I, da CF/88. 2. Conflito conhecido para declarar a competência 

do Juízo Federal da 1ª Vara de Piracicaba - SJ/SP.” (CC n. 90.044/SP. Rel. 

Ministra Denise Arruda. 1ª Seção. DJe 16/06/2008). (TJMG - Apelação 

Cível 1.0024.09.748220-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2011, publicação da súmula em 

14/10/2011). “ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE SALDO DE FGTS- 

RESISTÊNCIA DA CEF- CONFIGURAÇÃO DE LITÍGIO- COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL Os julgamentos das causas relativas a levantamento 

de depósito de FGTS junto à Caixa Econômica Federal são da competência 

da Justiça Federal, se houve resistência ao pedido e configuração de 

litígio, haja vista o disposto no art. 109, I, da CF/88, bem como da Súmula 

82 do STJ. Nula é a sentença proferida por juiz absolutamente 
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incompetente, devendo a causa ser remetida para o juízo competente, nos 

termos do preceito do artigo 113, § 2º, do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0153.05.047016-7/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 25/01/2007, publicação da súmula em 08/02/2007). 

Destarte, os pedidos de alvará judicial que não tenham como titular dos 

valores a pessoa falecida, consoante ora vindicado e, que encontrem 

óbice por parte do agente financeiro pagador, deverão ser solucionados 

pela Justiça Federal, nos termos que estatui o art. 109, I, da CF. Ante o 

exposto, caracterizada a competência da Justiça Federal para apreciar o 

presente pedido, DECLINO da competência para processar e julgar a ação 

de jurisdição graciosa suprarreferida em prol da Subseção Judiciária de 

Rondonópolis/MT. Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remeta-se o 

processo ao Juízo competente, efetuadas as anotações e baixas 

estilares. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis-MT, 24 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004406-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MONALISA FERREIRA CASTRO OAB - 941.491.271-15 (REPRESENTANTE)

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

EDER PEREIRA BARRETO OAB - MT19061/O (ADVOGADO(A))

WELINGTON MAURICIO DE CASTRO OAB - 795.485.121-49 

(REPRESENTANTE)

MONICA FERREIRA DE CASTRO OAB - 003.582.611-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURICIO DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1004406-60.2020.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Alvará Judicial’ 

manejado por MONALISA FERREIRA DE CASTRO, MONICA, FERREIRA DE 

CASTRO e WELINTON MAURICIO DE CASTRO, bem qualificados nos 

autos, requerendo o levantamento dos numerários a que fazia jus o 

falecido JOSE MAURICIO DE CASTRO, perante as instituições financeiras 

Banco do Brasil e Banco Bradesco. Na condição de filhos do de cujus, 

pleiteiam seja realizada pesquisa via Sistema BacenJud, a fim de perquirir 

a existência de numerários nas contas de titularidade do mesmo, 

autorizando-se, ao fim, o levantamento de 1/3 (um terço) do r. valor à cada 

um dos sucessores. Vieram os documentos pertinentes. Facultou-se a 

emenda da inicial (ID 31308128), visando esclarecer acerca da anuência 

da companheira supérstite Merjanis Rosa Coelho, noticiada na escritura 

pública ancorada ao ID 30169251, além de outras providências 

indispensáveis ao processamento do presente. Na sequência, sobreveio a 

manifestação da r. companheira sobrevivente (ID 31439119), noticiando 

descontentamento em relação a pretensão inaugural, bem como a 

existência de ação de inventário em tramitação perante a 1ª Vara Cível da 

Comarca de Campo Verde/MT, sob nº. 1003258-98.2019.8.11.0051, 

requerendo a remessa do feito a mencionada unidade judiciária. Juntou 

documentos. Brevemente relatados. Decido. Com efeito, em consulta ao 

Sistema PJe, verifico que a ação sucessória suprarreferida fora 

distribuída em 21/11/19 perante a 1ª Vara Cível de Campo Verde/MT, 

constando como inventariante nomeada a herdeira Monalisa Ferreira de 

Castro. Consta do r. feito a existência de um veículo e uma motocicleta a 

serem transmitidos, estando ausente a informação acerca da companheira 

sobrevivente, Merjanis Rosa Coelho. Deveras, é sabido que a ação de 

jurisdição graciosa ora inaugurada restringe-se as hipóteses em que não 

há outros bens a serem objeto de inventário, fato este alheio a informação 

alhures coligida. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - 

LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA- 

EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE 

DE INVENTÁRIO - LEI Nº 6.858/80 E DECRETO Nº 85.845/81 - ALVARÁ 

JUDICIAL INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO. - A existência de bens a 

inventariar somente impede o levantamento de valores, por meio de alvará 

judicial, de saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e 

fundos de investimento de valor de até quinhentas obrigações do Tesouro 

Nacional (Inteligência da Lei nº 6.858/80 e do Decreto nº 85.845/81). - 

Devido a existência de outro bem a ser inventariado, conforme se verifica 

pela certidão de óbito acostada aos autos, denota-se que o pedido de 

alvará para fins de levantamento de valores existentes em conta bancária 

da falecida não pode ser acolhido ensejando a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0443.17.003097-9/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de 

Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, 

publicação da súmula em 17/03/2020). “ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE 

LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE PROCESSO DE 

INVENTÁRIO. O pedido autônomo de expedição de alvará judicial somente 

é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, existirem valores 

deixados pelo de cujus e que não foram por ele utilizados. A apuração da 

existência de bens e a sua transferência deve ser deduzida em sede de 

inventário, que é um juízo universal e não se sujeita ao interesse ou à 

conveniência dos sucessores ou cessionários, tratando-se de 

providência necessária quando existem bens. APELO IMPROVIDO. 

UNÂNIME.” (Apelação Cível, Nº 70072691314, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 

08-02-2018). Nesse sentido, os interessados deverão aviar o presente 

pedido de levantamento dos numerários no bojo dos autos de inventário 

que, aliás, já se encontra em tramitação em comarca diversa, não havendo 

razões a instalação do pedido na forma retratada. Diante disso, 

observando todos os requisitos arrolados no art. 319, do Código de 

Processo Civil, a petição inicial apresentada ao juízo é inepta, sobretudo 

considerando-se a absoluta inadequação da via eleita, fato que impede a 

adaptação ao procedimento legal, devendo ser a petição inicial indeferida 

liminarmente, nos termos do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. 

Sobre a matéria, recorro à lição de Nelson Nery Junior, in Código de 

Processo Civil Comentado, 3.ª ed., Ed. RT, pág. 520): “Emenda da inicial. 

Quando a petição inicial contiver alguma irregularidade, é preciso que se 

indague sobre a natureza do vício. Sendo sanável a irregularidade, o juiz 

deve dar oportunidade ao autor para emendar a petição inicial, sob pena 

de cerceamento de defesa. Sendo insanável, o indeferimento da inicial 

pode ser decretado de imediato, sem necessidade de qualquer outra 

providência por parte do magistrado'. Conseguintemente, dispenso a 

emenda da inicial anteriormente facultada, eis que indiferente ao deslinde 

prematuro da actio. Ante ao exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com 

fundamento no art. 330, I e III, do Código de Processo Civil, porquanto 

inadequada a via utilizada pela parte requerente e, por seu turno, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, forte no art. 485, I e VI, 

do mesmo Codex. Sem custas, eis que defiro as partes os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. 

Honorários inaplicáveis à espécie. Transitada em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

24 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004406-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MONALISA FERREIRA CASTRO OAB - 941.491.271-15 (REPRESENTANTE)

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

EDER PEREIRA BARRETO OAB - MT19061/O (ADVOGADO(A))

WELINGTON MAURICIO DE CASTRO OAB - 795.485.121-49 

(REPRESENTANTE)

MONICA FERREIRA DE CASTRO OAB - 003.582.611-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURICIO DE CASTRO (REQUERIDO)

MERJANIS ROSA COELHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO OAB - MT15996/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1004406-60.2020.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Alvará Judicial’ 

manejado por MONALISA FERREIRA DE CASTRO, MONICA, FERREIRA DE 

CASTRO e WELINTON MAURICIO DE CASTRO, bem qualificados nos 

autos, requerendo o levantamento dos numerários a que fazia jus o 

falecido JOSE MAURICIO DE CASTRO, perante as instituições financeiras 

Banco do Brasil e Banco Bradesco. Na condição de filhos do de cujus, 

pleiteiam seja realizada pesquisa via Sistema BacenJud, a fim de perquirir 

a existência de numerários nas contas de titularidade do mesmo, 

autorizando-se, ao fim, o levantamento de 1/3 (um terço) do r. valor à cada 

um dos sucessores. Vieram os documentos pertinentes. Facultou-se a 

emenda da inicial (ID 31308128), visando esclarecer acerca da anuência 
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da companheira supérstite Merjanis Rosa Coelho, noticiada na escritura 

pública ancorada ao ID 30169251, além de outras providências 

indispensáveis ao processamento do presente. Na sequência, sobreveio a 

manifestação da r. companheira sobrevivente (ID 31439119), noticiando 

descontentamento em relação a pretensão inaugural, bem como a 

existência de ação de inventário em tramitação perante a 1ª Vara Cível da 

Comarca de Campo Verde/MT, sob nº. 1003258-98.2019.8.11.0051, 

requerendo a remessa do feito a mencionada unidade judiciária. Juntou 

documentos. Brevemente relatados. Decido. Com efeito, em consulta ao 

Sistema PJe, verifico que a ação sucessória suprarreferida fora 

distribuída em 21/11/19 perante a 1ª Vara Cível de Campo Verde/MT, 

constando como inventariante nomeada a herdeira Monalisa Ferreira de 

Castro. Consta do r. feito a existência de um veículo e uma motocicleta a 

serem transmitidos, estando ausente a informação acerca da companheira 

sobrevivente, Merjanis Rosa Coelho. Deveras, é sabido que a ação de 

jurisdição graciosa ora inaugurada restringe-se as hipóteses em que não 

há outros bens a serem objeto de inventário, fato este alheio a informação 

alhures coligida. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - 

LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA- 

EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE 

DE INVENTÁRIO - LEI Nº 6.858/80 E DECRETO Nº 85.845/81 - ALVARÁ 

JUDICIAL INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO. - A existência de bens a 

inventariar somente impede o levantamento de valores, por meio de alvará 

judicial, de saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e 

fundos de investimento de valor de até quinhentas obrigações do Tesouro 

Nacional (Inteligência da Lei nº 6.858/80 e do Decreto nº 85.845/81). - 

Devido a existência de outro bem a ser inventariado, conforme se verifica 

pela certidão de óbito acostada aos autos, denota-se que o pedido de 

alvará para fins de levantamento de valores existentes em conta bancária 

da falecida não pode ser acolhido ensejando a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0443.17.003097-9/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de 

Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, 

publicação da súmula em 17/03/2020). “ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE 

LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE PROCESSO DE 

INVENTÁRIO. O pedido autônomo de expedição de alvará judicial somente 

é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, existirem valores 

deixados pelo de cujus e que não foram por ele utilizados. A apuração da 

existência de bens e a sua transferência deve ser deduzida em sede de 

inventário, que é um juízo universal e não se sujeita ao interesse ou à 

conveniência dos sucessores ou cessionários, tratando-se de 

providência necessária quando existem bens. APELO IMPROVIDO. 

UNÂNIME.” (Apelação Cível, Nº 70072691314, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 

08-02-2018). Nesse sentido, os interessados deverão aviar o presente 

pedido de levantamento dos numerários no bojo dos autos de inventário 

que, aliás, já se encontra em tramitação em comarca diversa, não havendo 

razões a instalação do pedido na forma retratada. Diante disso, 

observando todos os requisitos arrolados no art. 319, do Código de 

Processo Civil, a petição inicial apresentada ao juízo é inepta, sobretudo 

considerando-se a absoluta inadequação da via eleita, fato que impede a 

adaptação ao procedimento legal, devendo ser a petição inicial indeferida 

liminarmente, nos termos do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. 

Sobre a matéria, recorro à lição de Nelson Nery Junior, in Código de 

Processo Civil Comentado, 3.ª ed., Ed. RT, pág. 520): “Emenda da inicial. 

Quando a petição inicial contiver alguma irregularidade, é preciso que se 

indague sobre a natureza do vício. Sendo sanável a irregularidade, o juiz 

deve dar oportunidade ao autor para emendar a petição inicial, sob pena 

de cerceamento de defesa. Sendo insanável, o indeferimento da inicial 

pode ser decretado de imediato, sem necessidade de qualquer outra 

providência por parte do magistrado'. Conseguintemente, dispenso a 

emenda da inicial anteriormente facultada, eis que indiferente ao deslinde 

prematuro da actio. Ante ao exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com 

fundamento no art. 330, I e III, do Código de Processo Civil, porquanto 

inadequada a via utilizada pela parte requerente e, por seu turno, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, forte no art. 485, I e VI, 

do mesmo Codex. Sem custas, eis que defiro as partes os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. 

Honorários inaplicáveis à espécie. Transitada em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

24 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003556-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. C. (EXECUTADO)

 

Vista à exequente para requerimento pertinente, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012417-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. F. (REQUERIDO)

 

Diante do estudo realizado, procedo a INTIMAÇÃO da parte autora para, 

querendo, se manifestar, em 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013269-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. S. (REQUERIDO)

 

Diante da certidão negativa, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, 

através do patrono habilitado, para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005317-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. F. D. C. (EXECUTADO)

 

Diante da certidão negativa, procedo à INTIMAÇÃO da parte exequente, 

através do patrono habilitado, para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000698-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. S. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

VISTA ao curador nomeado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014042-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

JOSE ARTHUR SILVA SANTANA OAB - MT26722/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. S. (REU)
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Diante da certidão negativa, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, 

através do patrono habilitado, para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002821-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. N. A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. D. S. (REU)

 

Diante da certidão negativa, procedo à INTIMAÇÃO da parte AUTORA, 

através do patrono habilitado, para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1013181-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. C. (EXECUTADO)

 

Diante da certidão negativa, procedo à INTIMAÇÃO da parte exequente, 

através do patrono habilitado, para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000755-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA OAB - MT16323 (ADVOGADO(A))

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. L. (EXECUTADO)

 

Diante da certidão negativa, procedo à INTIMAÇÃO da parte exequente, 

através do patrono habilitado, para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013879-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. D. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

YENDIS RODRIGUES COSTA OAB - MT24490-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1013879-07.2019.8.11.0003 Vistos etc., Considerando o teor do artigo 15, 

inciso I, da Portaria Conjunta nº. 247 de 16 de março de 2020, bem como 

do artigo 1º da Portaria Conjunta 249 de 18 de março de 2020, auspiciando 

intensificar as medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, em 

caráter temporário, hei por bem redesignar audiência anteriormente 

aprazada para o dia 05 de agosto de 2020 às 18h00min, a realizar-se no 

Núcleo de Conciliação deste Juízo. No mais, mantenho o despacho 

inaugural. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 20 de março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013574-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELEM BARCELOS RIBEIRO OAB - MT18457/O (ADVOGADO(A))

JULIANA DE ANDRADE OAB - MT22462/O (ADVOGADO(A))

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA DE PAULA E SILVA OAB - MT0012412A (ADVOGADO(A))

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1013574-57.2018.8.11.0003. Vistos etc., Promova-se a habilitação da 

causídica peticionante, consoante pleito derradeiro. Em seguida, intime-a 

para ciência e eventual manifestação em 05 (dias), após, se nada 

requerido, retornem os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

pertinentes. Às providências. Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001363-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILO LOPES MARANHAO JUNIOR (REQUERENTE)

EMILINHA RIBEIRO MARANHAO (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:

NILO LOPES MARANHAO (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1001363-18.2020.8.11.0003 Vistos etc., Considerando a derradeira 

pretensão da cônjuge supérstite em doar a sua meação ao herdeiro Nilo 

no que tange ao imóvel de RGI nº. 40.022 e a intenção deste em ceder-lhe 

os direitos hereditários em relação aquele de matrícula nº. 42.439, a par de 

adjudicar individualmente o patrimônio a cada um dos favorecidos (ID 

31346461), diferentemente do plano de partilha incluso no ID 29189146, 

aguarde-se a formalização do ato pelo sucessor Nilo via escritura pública 

de cessão de direitos hereditários ou termo nos autos (quando do retorno 

do expediente presencial), consoante deliberado no ID 30691419. No que 

tange a doação da consorte sobrevivente, ressalto que a meação se 

consubstancia em patrimônio da própria viúva em decorrência do regime 

de bens adotado no enlace, isto é, esta não integra a sucessão do de 

cujus, mas sim patrimônio próprio da meeira, fruto do casamento. Assim, a 

cessão da meação se caracteriza como ato inter vivos, com natureza de 

doação, apto a ser realizado a qualquer momento, impondo-se, todavia, a 

obediência às normas que regulam o aludido negócio jurídico, qual seja, à 

regra capitulada nos arts. 108 e 541, do Código Civil, mediante a 

confecção de escritura pública, o que inviabiliza a lavratura de termo 

judicial, sob pena de nulidade do ato. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - SUCESSÕES - INVENTÁRIO - CESSÃO GRATUITA DA 

MEAÇÃO PERTENCENTE À VIÚVA EM FAVOR DOS HERDEIROS - 

DOAÇÃO DA MEAÇÃO - TERMO NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE. 1. O 

cônjuge sobrevivente casamento sob o regime da comunhão universal de 

bens não é herdeiro em relação ao patrimônio objeto do inventário, 

possuindo apenas o direito de meação sobre o montante. 2. Na meação do 

bem é de propriedade da viúva não sendo passível de renúncia na 

herança. 3. Como a viúva que foi casada sob o regime da comunhão 

universal de bens não ostenta a condição de herdeira inexiste quinhão ou 

cota-parte de herança para renunciar; 4. O cônjuge sobrevivente meeiro 

que pretender ceder gratuitamente a sua parte aos herdeiros não pode 

fazê-los nos autos de inventário, porque seus bens são estranhos à 

sucessão, devendo eventual transferência ser efetivada por escritura 

pública. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.023867-5/001, 

Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

11/07/0019, publicação da súmula em 12/07/2019). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CESSÃO GRATUITA DA 

MEAÇÃO PERTENCENTE À VIÚVA EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO 

DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE ESCRITURA 
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PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA OBSERVÂNCIA DA FORMA 

PRESCRITA EM LEI. O cônjuge sobrevivente que era casado com o autor 

da herança sob o regime da comunhão universal de bens não possui 

direitos hereditários em relação ao patrimônio objeto do inventário, mas, 

sim, direito de meação sobre esse patrimônio, decorrente do regime de 

bens que regia o casamento. Desse modo, pretendendo o cônjuge 

sobrevivente ceder, gratuitamente, a sua meação aos herdeiros, não há 

falar em cessão de direitos hereditários, mas, sim, em doação da parte 

dos bens imóveis que compõem a meação. Conforme o art. 108 do Código 

Civil, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que 

visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos 

reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo 

vigente no País, razão pela qual é imprescindível a formalização da doação 

por instrumento público. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJRS - 

Agravo de Instrumento Nº 70075182956, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 08/02/2018). 

Assim, pretendendo a inventariante a homologação do plano de partilha 

alhures apresentado, deverá instruir o feito com o instrumento de doação 

respectivo, sob pena de restar prejudicada a chancela, a par de transmitir 

o patrimônio inventariado na forma apregoada no art. 1.829, I, do CC. 

Intimem-se. Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015728-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. A. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. R. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1015728-14.2019.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE 

PARTILHA DE BENS POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL” ajuizada por 

Joana K. A. Da S. em face Silas L. R., devidamente qualificados nos autos. 

Em síntese, narra o requerente que conviveu em regime de união estável 

com o requerido pelo período de junho/1998 até setembro/2015, advindo 

dessa união o nascimento de duas filhas, Aliny G. S. R. (d.n. 08/03/1999) 

e Bianca E. S. R. (d.n. 08/03/2004). Assevera que já houve o 

reconhecimento e a dissolução da união estável havida entre os litigantes, 

assim como avença relacionada a guarda, alimentos e regulamentação de 

visitas da prole comum, restando pendente a partilha dos bens adquiridos 

pelo ex-casal. Após a narrativa fática, a autora indiciou os bens que 

compõe o acervo patrimonial partilhável, incluindo as dívidas contraídas no 

período de convivência pública e notória, propondo plano de partilha e ao 

final, postulando pela procedência de sua pretensão. Juntou documentos. 

Em decisão inaugural (ID 26962639), foram concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, bem como agendada audiência de 

conciliação e, ainda, deliberação acerca da necessidade de comprovação 

da propriedade dos bens que pretende a meação. A sessão de 

conciliação restou infrutífera (ID 28843411). Em sede de contestação (ID 

29574414), o demandado sustentando que no bojo do procedimento nº. 

191510/2018 já houve a partilha de alguns dos bens indicados na inicial, 

como por exemplo, os pontos de feira, postula pela improcedência da 

partilha relacionada ao veículo, uma vez que vendido na constância da 

união, bem como dos pontos de feira eis que já convencionado entre os 

litigantes assim como pela partilha na proporão de metade para cada um 

dos imóveis objetos da matrícula nº. 59.924 e 86.354 e da motoneta Honda 

Biz 125. Subsidiariamente, em relação ao veículo, contesta o valor 

atribuindo. Juntou documentos. Réplica ao ID 31113966 retificando as 

assertivas lançadas na inicial. É o relatório. Decido. Cuida-se de “AÇÃO 

DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL” ajuizada por 

Joana K. A. Da S. em face Silas L. R., devidamente qualificados nos autos, 

pugnando pela partilha dos bens adquiridos na constância da relação 

more uxória. Prima facie, em relação à impugnação da assistência 

judiciária gratuita concedida ao autor, aventado pela parte requerida em 

sede de contestação, reza o art. 99, § 3º, do CPC, que “Presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural”. Esta simples afirmação não obriga o magistrado a 

conceder os benefícios se outras provas lhe convençam que o postulante 

não preenche os requisitos exigidos pela lei. In casu, entretanto, entendo 

que o impugnado se enquadra na hipótese legal, notadamente, pois, em 

que pese o descontentamento da demanda, deixou de carrear qualquer 

documentação correlata, capaz de afastar a benesse outrora concedida. 

Ainda, o art. 98, do CPC, exige apenas a insuficiência de recursos do 

beneficiário para arcar com o pagamento das custas, das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, razão pela qual reputo 

desnecessário maior enfrentamento do tema, restando comprovada a 

hipossuficiência do demandante. Neste sentido, transcrevo, dentre muitos, 

o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA À PARTE AUTORA EM 

PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA A FIM DE 

CONCEDER PARCIALMENTE A GRATUIDADE (ISENÇÃO DE 75%). APELO 

DA AUTORA/IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES 

DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO.ACOLHIMENTO. 

DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO IURIS 

TANTUM.CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA AUSÊNCIA DE 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E TAXAS 

PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DE SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Como se 

sabe, o Superior Tribunal de Justiça entende que a declaração de 

hipossuficiência econômica tem presunção iuris tantum de veracidade. O 

pressuposto legal do direito ao benefício da justiça gratuita é a situação 

econômica da requerente, sendo que o deferimento da gratuidade 

judiciária não implica em exigir o estado de miséria absoluta daquele que a 

postula. Assim, observando-se o constante dos autos, de fato, não existe 

prova no sentido de que a apelante tem condições de suportar as custas 

do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família, motivo 

pelo qual, até prova em contrário, prevalece a presunção relativa de 

veracidade da declaração de hipossuficiência econômica constante em 

mov. 1.3 da ação principal, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50.” 

(TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1537186-3 - Rebouças - Rel.: Luiz Mateus de 

Lima - Unânime - - J. 14.06.2016). “IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA – MERAS AFIRMAÇÕES 

ADVOGADO PARTICULAR – NÃO IMPEDIMENTO DA CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. Impugnação apresentada baseando-se 

apenas em afirmações, sem produção de qualquer prova capaz de 

afastar a hipossuficiência econômica da parte. Manutenção do ato 

decisório. Recurso a que se nega seguimento, na forma do art. 557, caput, 

do CPC.” (TJRJ – Apelção 0030403-26.2013.8.19.0087, Sétima Câmara 

Cível, Julgado em 23/06/2015, Relator Desembargador Ricardo Couto de 

Castro). Logo, os elementos trazidos à baila levam à conclusão, por hora, 

de que o demandante faz jus ao benefício. Posto isso, DEIXO DE 

ACOLHER a impugnação ao pedido de Assistência Judiciária apresentada 

pela parte requerida em desfavor da parte autora. Sem embargo, DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária à parte demandada, conforme 

requerido na contestação defesa, com fundamento no artigo 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Pois bem, transposta essa questão, observa-se 

a desnecessidade de dilação probatória, tendo em vista que os elementos 

colhidos nos autos são suficientes para a formação da convicção deste 

juízo. Ademais, deve-se salientar que a matéria controvertida liga-se a 

questão de direito, sendo os aspectos fáticos demonstrados pelos 

documentos já constantes do caderno processual eletrônico, não havendo 

outras provas a serem produzidas em audiência. É, pois, cabível o 

julgamento do feito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil. Neste ponto, ressalta-se que o montante dos bens 

partilháveis é composto por todos aqueles adquiridos a título oneroso na 

constância da união e que existam no termo final da relação conjugal. 

Demais, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às 

relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de 

bens (CC, art. 1.725), com exclusão daqueles previstos pelo artigo 1.659 

do Código Civil, in verbis: "Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I – os 

bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na 

constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em 

seu lugar; II – os bens adquiridos com valores exclusivamente 

pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; III 

– as obrigações anteriores ao casamento; IV – as obrigações 

provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; V – os 

bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI – os 

proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII – as pensões, 
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meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes." Importa salientar 

que, no regime de comunhão parcial de bens, pouco importa, para fins de 

partilha, qual dos cônjuges tenha efetivamente despendido recursos 

financeiros na aquisição de bens, até porque há presunção legal de 

esforço comum do outro cônjuge, e somente em ocasiões excepcionais, 

por expressa previsão legal 1.659, do Código Civil, é que permite-se a 

exclusão de bens da comunhão. "(...) Na verdade, para a evolução 

jurisprudencial e legal, já agora com o art. 1.725 do Código Civil de 2002, o 

que vale é a vida em comum, não sendo significativo avaliar a contribuição 

financeira, mas, sim, a participação direta e indireta representada pela 

solidariedade que deve unir o casal, medida pela comunhão da vida, na 

presença em todos os momentos da convivência, base da família, fonte do 

êxito pessoal e profissional de seus membros (...)" (STJ – 3ª T. – REsp 

736.627/PR – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – j. 11.04.2006 – 

RSTJ205:292). Por conseguinte, “o fim da vida em comum leva à cessação 

do regime de bens – seja ele qual for -, porquanto já ausente o ânimo 

socioafetivo, real motivo da comunicação patrimonial” (MADALENO, Rolf. 

Do regime de bens entre os cônjuges, 194). Para evitar soluções injustas, 

prevenindo o enriquecimento sem causa (CC 884), além de cumprir os 

valores e princípios constitucionais no que tange à ética solidária das 

relação intersubjetivas, urge que se considere que não se comunicam, e, 

por isso, não e sujeitam a partilha, os bens adquiridos durante a 

separação de fato do casal (DA GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. 

Separação de fato e ética ... 94). Denota-se, pois, que a convivência 

lastreada na affectio maritalis foi rompida em setembro do ano de 2015, 

conforme termo de sessão de conciliação convencionada perante o 

CEJUSC desta Comarca. Partindo desta premissa, destaca-se que a 

sentença de homologação dos termos do r. ajustes ressalvou, tão 

somente, a partilha relacionada ao imóvel sob o registro imobiliário de nº. 

86.534, cujo bem se encontra perante a serventia registral competente em 

nome de terceiros, de modo que, todos os demais pontos 

convencionados, isto é, a partilha relacionada ao imóvel sob a matrícula 

59.924 e os pontos de feira foram devidos chancelados judicialmente (ID 

26809913). Sob esta perspectiva, portanto, as partes já lograram êxito na 

solução amigável em relação ao imóvel registrado sob a matrícula nº. 

59.924, que ficou com a autora (ID 26809902). Salienta-se que, conforme 

o acordo levado a efeito pelas partes, restou consignado que ambos 

ficariam responsáveis pela transferência perante o cartório competente 

dos bens partilhados, bem como o recolhimento de possíveis taxas e 

emolumentos, se comprometendo-se o requerido naquela ocasião a arcar 

com metade dos possíveis encargos para efetivar a transferência do 

aludido imóvel. De mais a mais, nota-se que a autora já vem usufruindo 

dos termos do acordo entabulado entre si e o requerido naquela 

oportunidade, consoante narrativa dos fatos na inicial, defesa e réplica, 

demonstrando que a demandada está residindo no imóvel com a prole 

comum, assim como que repassou a terceiros os dois pontos de feira a si 

partilhados. Com efeito, o plano de partilha proposto na exordial em 

relação a tais bens é idêntica aquela outrora entabulada, sendo 

despicienda a confirmação judicial de título executivo judicial (CPC, art. 

515) quando a solução adequada restou ultimada perante o sistema 

multiportas. Assim, adstrito ao pedido lançado na inicial, dou por 

prejudicada a análise nestes autos acerca de eventual partilha do imóvel 

objeto da matrícula de nº. 59.924 e os pontos de feira, uma vez que já 

houve a solução das questões patrimoniais relacionadas 

especificadamente sobre tais bens, consensualmente pelas partes na via 

pré-processual. De toda sorte, diante de eventual descumprimento da 

obrigação constante no r. título, poderá o interessado valer-se das vias 

adequadas processuais para atividade satisfativa. Superado tais 

questões, o que tange ao pedido de partilha do bem imóvel sob a matrícula 

86.354 o qual, frisa-se, não foi objeto de homologação judicial 

oportunamente, nota-se que manuscrito que embasa a alegada posse 

reveste-se no “contrato particular de compra e venda de imóvel urbano” 

firmando entre o Sr. Olímpio Antonio Miranda, na qualidade de possuidor e 

promitente vendedor e o requerido, inexistindo nos autos a prova dominial 

conferida a qualquer daqueles contratantes ou das partes (matrícula do 

imóvel), o que limita o cotejo escorreito do tema (ID 26809106, 26809107, 

26809108). Viável, assim, declarar a meação da autora sobre os direitos 

oriundos do refeito contrato particular de compra e venda, no que 

concerne ao lote de terreno localizado na Av. Lídio Magalhães, lote 3A, 

quadra 26, no Bairro Jardim Primavera, pelo preço de R$ 3.500,00 (três mil 

e quinhentos reais), à vista de inexistir nos autos a competente certidão 

atualizada de matrícula com registro de propriedade em favor dos 

envolvidos. Assim, impossível deliberar-se a partilha do bem imóvel em si, 

ainda que assente pelo requerido, sob pena de subverter princípios 

primários das relações materiais (art. 1.227 e 1.245, do CC) e, tolher, com 

isso, direitos de terceiros (art. 506, do CPC). Frise-se, ademais, que na 

hipótese de ser acolhida a partilha na forma vindicada, tal assertiva 

sequer seria solvida pela liquidação de sentença, pois incerto e ilíquido o 

título eventualmente formado. Diante dessas ponderações, ACOLHO 

partilha dos direitos inerentes sob o “contrato particular de compra e 

venda de imóvel urbano”, atribuindo-se a meação da autora sobre os 

valores dos direitos do r. contrato, conforme alhures explanado, em todo 

caso acrescida de juros legais e correção monetária pelo INPC a contar da 

data da separação de fato do casal, a ser apurado em sede de liquidação 

de sentença. Consigna-se que a correção monetária é mera recomposição 

da moeda e é devida desde a dissolução a união estável, que foi quando 

nasceu o direito da demandante à partilha. Ainda neste contexto, em 

relação a dívida indicada na inicial, ressalta-se que a mesma é acessória 

do bem imóvel e segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do 

IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu 

possuidor a qualquer título. Ressalta-se, por oportuno, que a partilha dos 

bens comuns e das dívidas contraídas durante a união estável segue as 

mesmas regras do regime de comunhão parcial de bens, conforme 

disposto no art. 1.725 do Código Civil. Nesse contexto, destaca-se que o § 

1º do art. 1.663 do mesmo diploma, expressamente estabelece que as 

dívidas contraídas no exercício da administração do patrimônio obrigam os 

bens comuns. Neste contexto, em virtude da presunção de solidariedade 

entre o casal não se mostra viável a atribuição da responsabilidade 

exclusivamente ao requerido, conforme pedidos da autora. Consigna-se 

que não houve impugnação específica a respeito da temática. Diante 

dessas ponderações, determino a meação das dívidas relacionadas ao 

IPTU incidentes sobre o imóvel em questão. Por outro lado, ACOLHO a 

partilha da motoneta HONDA/BIZ 125, 2009/2009, individualizada no ID 

26809114, devendo a autora ressarcir ao requerido a proporção de 50% 

(cinquenta por cento) do quantum debeatur, cujo valor haverá de ser 

apurado em fase de liquidação de sentença, mediante preço médio 

disponibilizado pela tabela FIPE da época da separação de fato do casal, 

com a incidência da correção monetária, pelo INPC. No mais, quanto ao 

veículo caminhonete da marca Ford, modelo F1000, ano de fabricação 

1982, placa BNV1556, RENAVAN 372883729, igualmente entendo que 

deve integrar a partilha. Isso porque, muito embora o demandado assevere 

a alienação do r. veículo a terceiros durante a relação conjugal, por 

evidente, deixou de instruir aos documentos aptos a comprovar suas 

assertivas. Deste modo, observa-se que os indícios de prova 

consubstanciados em contrato de compra e venda constante apenas as 

assinatura dos envolvidos, sem o reconhecimento de autenticidade pelo 

cartório e, ainda, o recibo do veículo com os dados cadastrais da alegada 

compradora, sem ao menos a data e assinatura, não são aptos a 

transmissão formal perante o órgão de trânsito, o que desqualifica a 

aquisição. Anoto, por oportuno, que o Juízo segue orientação da 

jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, 

segundo a regra geral, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega 

a existência de um fato. A parte requerente precisa demonstrar em juízo a 

existência do ato ou fato por ela descrita na inicial como ensejador de seu 

direito, e a parte requerida precisa comprovar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante. Nesse 

sentido: ‘Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito 

e compete ao réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito reclamado’ (STJ-2ª Turma, REsp. nº 510.114/AL, rel. 

Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 23/10/2007). Acerca da questão 

do ônus da prova, leciona Nelson Nery Junior, in verbis: “A palavra vem do 

latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe 

obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não 

atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição 

para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo, e 

na forma prescrita em lei, é ônus da condição da parte.” (in Código de 

Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª ed., p. 723). Sob essa 

perspectiva, em análise do cotejo probatório, observa-se que o 

demandado não logrou êxito no ônus probatório a que lhe competia em 

relação ao aludido veículo. Destarte, ACOLHO a partilha do veículo 

camionete FORD/F1000, ano 1982, individualizado no ID 29574424, 

devendo o demandado ressarcir a autora a proporção de 50% (cinquenta 

por cento) do quantum debeatur, cujo valor haverá de ser apurado em 

fase de liquidação de sentença, mediante preço médio disponibilizado pela 
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tabela FIPE da época da separação de fato do casal, com a incidência da 

correção monetária, pelo INPC. Outrossim, em ambos os casos (motoneta 

e veículo) registro que deverá ser partilhado igualitariamente os débitos 

tributários, multas e encargos de licenciamento anual que recaem sobre os 

referidos, cujo valor haverá de ser demonstrado em sede de liquidação de 

sentença, devidos até o término da relação conjugal. Por fim, tenho por 

descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé à autora conforme 

postulado pelo requerido em sede de contestação, porquanto se faz 

necessário a demonstração de que tenha havido má-fé por parte da 

requerente e prejuízo por parte do requerido, o que não é o caso, sendo 

certo que o simples fato de a autora tenha postulado pela partilha de bens, 

já amealhado pacificamente não revela que a parte autora tenha agido com 

deslealdade processual, mas tão somente exercitou o seu direito de ação 

que entendia fazer jus. Além disso, a autora não omitiu tais informações, 

instruindo a inicial com cópia do r. termo de sessão conciliatória e 

respectiva homologação judicial, evidenciando, apenas, equivoco 

interpretativo da aludida decisão judicial, assim como o demandado, em 

sua defesa. A propósito: PROCESSO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULOS – PAGAMENTO – CÁRTULA – PROVA- 

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – 

ÔNUS DA PROVA – EMBARGANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

DESCARACTERIZAÇÃO – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 

20, § 4º DO CPC. 1. Se o embargado reconhece o recebimento das 

quantias representadas pelos comprovantes de depósitos bancários 

juntados aos autos pelo embargante fica claro que o débito já foi quitado 

integralmente. 2. Entretanto, se afirma aquele que tais depósitos se 

referiram a outros negócios, o ônus da prova era seu de demonstrar quais 

negócios eram esses, não havendo, por conseguinte, em falar na 

ocorrência de cerceamento de defesa. 3. Para restar configurada a 

litigância de má-fé, exige-se prova inconcussa e irrefragável de dolo, 

causando prejuízo à parte contrária, inobservado neste processo. 4. Nas 

sentenças de natureza eficacial constitutiva, a verba honorária segue as 

normas previstas no art.4º, art. 20 do CPC. (APELAÇÃO CÍVEL 1998 01 1 

071409-8/DF, REL. ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA, QUINTA TURMA 

CÍVEL, DJ DE 01/03/2001 PÁG. 49, SEÇÃO 3). Portanto, não vislumbrando 

nos autos o irrefragável dolo da autora e o prejuízo do requerido, entendo 

incabível a condenação da requerente em litigância de má-fé. Nesse 

compasso, é tudo o que basta para a solução desta lide. Os demais 

argumentos tecidos pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão 

deste juiz. Neste sentido, o enunciado nº 12, da ENFAM: “Não ofende a 

norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão 

que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em 

razão da análise anterior de questão subordinante.”. Por derradeiro, 

cumpre assentar que se considera prequestionada toda matéria 

infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no E. 

STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação 

numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha 

sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. FélixFischer, DJ 08.05.2006, p. 24). 

Posto isso, JULGO em parte PROCEDENTE o pedido manifestado na 

presente ação e, via de consequência, DECLARO encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. A partilha dos bens fica definida conforme 

fundamentação antes lançada. Face ao resultado do julgamento e a 

sucumbência preponderante da parte requerida, levando-se em 

consideração a natureza da ação, o trabalho efetivado e o tempo 

despendido, tratando-se de processo de duração curta, menos de um ano 

(CPC, art. 85, 8º), condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários de sucumbência em favor do (a) patrono (a) 

da parte requerente no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

Ressalte-se que a exigibilidade das referidas verbas ficarão suspensas 

enquanto perdurar a impossibilidade da parte em adimpli-las, nos termos 

do art. 98, §3º, do CPC, eis que milita sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita. Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de 

embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação 

meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo 

artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. Na hipótese de interposição 

de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser 

exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, 

intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. 

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária 

para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior 

Instância, para apreciação do recurso de apelação. Preclusa a via 

recursal, não havendo qualquer requerimento no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 1.006 da CNGC-MT), arquivem-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007691-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. J. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1007691-66.2017.8.11.0003 Vistos etc., Com o transcurso 

do prazo a que alude o despacho retro, renove-se a abertura de vista à 

Exequente para informar sobre a quitação do débito alimentar. Após, à 

conclusão. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de abril de 2020. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004846-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO RODRIGUES COELHO (INVENTARIANTE)

MARIA INES COELHO (REQUERENTE)

ROGERIO CARLOS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS COELHO (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1004846-56.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. Ab initio, a teor do pedido 

vertido no ID 30549723, alínea ‘b’, defiro o parcelamento das custas 

judiciais pela parte autora em seis parcelas iguais e sucessivas com a 

devida incidência da correção monetária, nos termos do art. 468, §7º, da 

CNGC. Destarte, ante a retificação do valor da causa indicado no ID 

30457000 e o deferimento do recolhimento das custas ao final (ID 

30686207, item ‘1’), remetam-se os autos à partidora para apuração do 

saldo de custas devidas. Com a vinda do cálculo, abra-se vista do feito ao 

inventariante para efetivar o recolhimento da primeira parcela atinente ao 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Não sendo efetuado o pagamento do 

quantum, adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos nº. 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 2. 

Pois bem. Trata-se de ARROLAMENTO SUMÁRIO do ESPÓLIO de JOAO 

CARLOS COELHO, sendo inventariante ROMILDO RODRIGUES COELHO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que há no feito as 

certidões negativas de débito municipal (IDs 30433130, 30433125, 

30433128 e 31098742), estadual (ID 30433131) e federal (IDs 30433133 e 

30433441), bem como certidão negativa de testamento em nome do 

falecido (ID 30433451) e CCIR expedida pelo INCRA (ID 30433139), além 

de Guia de Informação e Apuração do ITCMD, acompanhada de 

declaração de isenção do tributo causa mortis (IDs 30433446 e 

30433448). Apresentaram-se as primeiras declarações (ID 30433099), 

bem como plano final de partilha (ID 31438674), nos moldes legais. Em 

face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados pelo 

falecido JOAO CARLOS COELHO, atribuindo aos nela contemplados os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, 

caput e 487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Custas a serem recolhidas. Honorários inaplicáveis à espécie. 

Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de 

partilha, conforme vindicado no ID 31438674. Outrossim, expeça-se 

alvará, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, autorizando o 

inventariante Romildo Rodrigues Coelho a transferir a si ou a quem indicar 

a propriedade do veículo GM/S10 Executive D, placa OAV-2637, cor preta, 

melhor descrito e caracterizado no CLRV acostado no ID 30433443, de 
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propriedade do falecido Joao Carlos Coelho, garantindo-se, em todo caso, 

o pagamento do quinhão hereditário dos sucessores habilitados, 

consoante ilustrado no esboço de partilha, haja vista a indivisibilidade do 

patrimônio e unicidade de domínio perante o órgão de trânsito competente. 

Fica o órgão público competente autorizado a deixar de dar cumprimento 

ao alvará judicial caso seja verificada eventual restrição administrativa 

(bloqueio judicial do veiculo via RenaJud) ou restrição financeira 

(alienação fiduciária / arrendamento mercantil, etc.). Outrossim, faça 

constar do alvará que a autorização judicial em questão não eximirá o 

proprietário do veículo do pagamento de multas ou impostos porventura 

pendentes no ato da transmissão. No mais, expeça-se alvará, com 

validade de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de autorizar o representante 

do espólio a transferir a propriedade integral dos semoventes deixados 

por Joao Carlos Coelho, relativamente ao saldo espelhado pelo Indea/MT 

(ID 30433444), consoante derradeiro plano de partilha. Dispenso a 

prestação de contas. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a 

expedição do quanto necessários aos interessados, abra-se vista à 

Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações 

necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011739-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE BENEDITA BULHOES DA CONCEICAO OAB - MT17808/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1011739-97.2019.8.11.0003. Vistos etc., Considerando o pedido reportado 

ao ID 30481157, nomeio o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por 

intermédio de seu advogado e professor-orientador, para patrocinar os 

interesses do requerido, devendo ser-lhe aberta vista dos autos para que 

oferte a competente defesa, no prazo legal. Após, intime-se a autora para 

manifestar querendo, advertindo-a da necessidade de suprir a falta 

apontada ao ID 24592557, sob pena de restar prejudicado o julgamento do 

mérito. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. (assinatura digital) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007200-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DOS REIS MACHADO OAB - MT27603/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. M. (REU)

 

m ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1007200-54.2020.8.11.0003. Vistos etc., I. De início, concedo o prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias para regularização da representação 

processual das autoras, assim como a comprovação da hipossuficiência 

financeira acompanhada da respectiva declaração, ainda, a regularização 

dos demais apontamentos abaixo, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. Relego a apreciação do pedido de justiça gratuita 

para após o cumprimento da deliberação alhures. No entanto, invocando 

os princípios da economia e celeridade, sobretudo levando em 

consideração o interesse de incapaz no feito e o pedido fundamentado na 

urgência, processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso 

II, do CPC/2015. II. Por sua vez, em relação ao pedido de guarda provisória 

da criança da filha em favor da genitora, ora requerente, ressai da 

exordial que a criança atualmente encontram-se sob os cuidados da 

genitora, sendo aconselhável, nesse primeiro momento, que permaneça 

sob a guarda da mãe. Destarte, sem maiores delongas defiro a guarda 

provisória da criança Maylla K. R. M. C. (d.n. 02/06/2016), em favor da 

genitora, Sra. Laiana Costa de Jesus. Lavre-se o competente termo, com 

as cautelas legais. Importante registrar que: 'A concessão de guarda, seja 

ela provisória ou de caráter definitivo, não faz coisa julgada, podendo ser 

modificada no interesse exclusivo do menor e desde que não tenham sido 

cumpridas as obrigações pelo seu guardião. É verdade que a decisão 

poderá ser revista a qualquer tempo, no interesse da criança ou do 

adolescente. Esse é o reiterado entendimento de nossos Tribunais: RT 

637/52, 628/106, 596/262'. (In LIBERATI, Wilson Donizeti. COMENTÁRIOS 

AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. São Paulo: Ed. 

Malheiros, 1997, v.4, p 27). Por derradeiro, deixo de regularizar o convívio 

entre a criança e a o genitor, notadamente ante a ausência de indicação, 

fundamentação e pedido veiculados na inicial. No entanto, destaca-se a 

necessidade de resguardar o convívio entre o pai e a filha, eis que 

essencial para fortalecer os vínculos afetivos, não vislumbrando este 

Juízo qualquer fato que desabone a conduta do genitor a ponto de 

afastá-lo do convívio com a criança. Destarte, considerando que na 

petição inicial deve vir retratada não só a causa de pedir, mas também o 

pedido, haja vista o Princípio de Congruência, segundo qual o Magistrado 

deve apreciar e julgar a lide nos limites do que foi postulado pela parte 

autora (artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil), faculto a parte 

autora a indicar período para regulamentar o direito de convivência 

paterno, a ser exercido mediante visitas que melhor se adequem as 

circunstâncias do caso concreto, e quinze dias. III. Doravante, 

comprovada documentalmente a filiação entre o requerente e a parte 

requerida, fixo, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, mormente a par da 

escassez de comprovação dos rendimentos do demandado, alimentos 

provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo a qual deverá 

ser pago mediante depósito/transferência na conta bancária da 

representante legal do petiz, declinado na inicial, até o dia 10 (dez) de 

cada mês. Intime-se a autora para indicar os dados bancários, em quinze 

dias. Assinado que com a formação do contraditório, este juízo poderá 

redimensionar o valor inicialmente estipulado, seja para majorar ou minorar 

referido quantum. Oportunamente, deixo 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 

considerando, neste momento, a idade da criança e também 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. IV. Ante o interesse em baila e 

ausentes outros pedidos fundamentados na urgência, designo audiência 

de conciliação para a data de 30 de julho de 2020 às 13h00min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se a parte requerida 

no endereço indicado na inicial (CPC, 243), cientificando-os do teor da 

presente decisão bem como para comparecer a solenidade acima 

agendada, 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. V. 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 pais reúne melhores 

condições para o exercício da guarda do filho e a melhor forma de visitas 

e 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. 

Intimem-se. Às providências. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1015241-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. P. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SOUZA BRUNO OAB - MT4353 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. G. (EXECUTADO)
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Processo nº.: 1015241-44.2019.8.11.0003 Vistos. Trata-se de execução 

de alimentos proposta por A. J. P. G. em face de A. D. G., todos bem 

qualificados nos autos. Após um ato e outro a parte exequente noticiou o 

adimplemento da obrigação alimentar, pugnando pela extinção do feito (ID 

29877007). É o relatório. Decido. Pois bem, tendo em vista a quitação 

perpetrada (ID 29877007), DECLARO EXTINTA, a presente execução, em 

consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do CPC. 

Sem custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita. Defiro em prol do executado r. benesse, sobretudo 

tendo em vista o caráter assistência da presente ação e por não constar 

dos autos ostentar o executado expressivas posses. Oportunamente, 

arquivem-se com as baixas estilares. P.I. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 

2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003713-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. N. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003713-81.2017.8.11.0003. Vistos etc., Intime-se o executado via 

publicação oficial, nos moldes do decisum de ID 29166207 e 30914712 

(CPC, art. 841, §1º). Oportunamente, em sendo certificada a ausência de 

impugnação, autorizo o levantamento de valores em prol da exequente. 

Cumpram-se as derradeiras deliberações (ID 30914712) e, aportando a 

respectiva resposta, renove-se vista a exequente para requerer o que 

direito ao regular andamento do processo. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 

2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003347-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. D. S. A. (EXEQUENTE)

V. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. S. (EXECUTADO)

 

Processo n.º 1003347-71.2019.811.0003 Vistos. Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença apresentado por CARLOS HENRIQUE DE 

SOUZA ABREU (representado pela genitora) em face de GERSON ABREU 

SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. Após um ato e outro, a 

pedido do Ministério Público (ID 25780863) determinou-se a intimação 

pessoal da parte Exequente (ID 27436700). A intimação do Exequente 

restou prejudicada (ID 29340364). Relatei o essencial. DECIDO. O 

processo comporta imediata extinção, porquanto denota-se dos autos, 

que o Exequente não vem cumprindo com o seu dever de colaboração, 

para que haja uma célere prestação jurisdicional. É sabido que com a 

vigência da lei 13.105/2015, que disciplinou a ritualística processual, houve 

por parte do legislador a adoção de da chamada Teoria do Direito 

Processual Constitucional, na qual o novo caderno processual reveste-se 

não só de valores como de princípios. Nesse sentido, os art. 5º e 6º do 

CPC, buscam garantir que todos os envolvidos no processo atuarem de 

forma clara, leal e honesta, buscando a melhor solução da lide. A contrário 

senso, pode-se fazer uma leitura inversa dos r. dispositivos, de que para 

que haja a adequada prestação jurisdicional do Estado, é necessário que 

as partes provoquem a jurisdição de forma despretensiosa, sendo, 

portanto, imprescindível uma postura ativa das partes, sendo que in casu 

o exequente sequer manteve o seu endereço atualizado (ID 29340364), 

mantendo-se inerte o seu patrono. Entrementes, ad argumentandum 

tantum, é dever das partes comunicar qualquer mudança de endereço 

(art. 274, parágrafo único, CPC). Desta feita, caracterizada a desídia da 

parte credora, alternativa outra não há se não a extinção do presente sem 

resolução do mérito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO 

AUTOR. ENUNCIADO Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE 

ENDEREÇO. DEVER DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 485 do 

Código de Processo Civil em vigor elenca as hipóteses em que é devida a 

extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo-se em seu 

inciso III aquela decorrente do abandono da causa pelo autor por mais de 

trinta dias. 2. A fim de evitar a extinção prematura do feito e em 

homenagem, sobretudo, ao princípio da economia processual, o §1º do 

dispositivo mencionado estabelece ainda que a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias, somente após 

o qual não havendo manifestação é cabível a extinção do processo. 3. De 

acordo com o que dispõe o art. 485, inciso IV do CPC/2015, "o juiz não 

resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo". 4. Diante 

da peculiaridade do processo, torna-se inaplicável o enunciado nº 240 da 

súmula do STJ. Não é possível manter pendente a lide na expectativa de 

que a parte interessada aponte um endereço realmente fidedigno ou tome 

qualquer outra medida que dê utilidade à execução. 5. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJDFT - Acórdão 1034210, 20020110584685APC, 

Relator: DES. FLAVIO ROSTIROLA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 

26/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: 473/481) Na mesma direção 

leciona Fredie Didier Jr: “o processo é uma marcha para frente, uma 

sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, 

que é a prestação da tutela jurisdicional” (DIDIER JR, Fredie. Curso de 

Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. Salvador: Ed.Jus podivm, 2015, v.1, p. 418) 

Desse modo, ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso 

oficial e extingui-lo nos casos que encontrar permissivo constitucional ou 

legal. Destarte, é defeso manter processos em arquivos cartorários, numa 

eterna suspensão, à espera, destarte, de uma providência que não vem 

ou nunca virá. Entrementes, o desinteresse da parte autora em continuar 

com a ação impõe reconhecer que não ostenta interesse no 

prosseguimento do feito. O processo não pode ficar indefinidamente 

paralisado e inerte, mormente considerando-se as circunstâncias acima 

referidas, restando efetivamente demonstrado o abandono da causa e a 

visível falta de interesse processual no deslinde do feito, inviabilizando o 

Juízo promover a movimentação da marcha processual. Assim, à luz do 

art. 485, inciso III, IV e VI, do Código de Processo Civil, é possível 

determinar-se a extinção da presente execução por abandono da causa, 

quando verificado o desinteresse da parte Exequente em promover o 

necessário ao regular andamento do feito. Tal preceito comporta 

aplicabilidade ao procedimento em apreço, notadamente diante do patente 

desinteresse da parte em comparecer aos autos, bem como a atual 

sistemática adotada pelos tribunais no sentido de se evitar a eternização 

dos procedimentos judiciais. Posto isso, a par de acolher o pedido retro, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

incisos III, IV e VI do CPC. Sem custas e honorários, face a gratuidade da 

justiça precedentemente deferida. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006805-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 032.474.371-85 

(REPRESENTANTE)

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1006805-96.2019.8.11.0003 Vistos etc., Diante do pedido de 

destacamento dos honorários contratuais formulado no ID 31385027, 

intime-se a r. causídica para instruir o feito com o mencionado instrumento 

de contrato, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, colha-se parecer 

ministerial acerca da derradeira pretensão. Após, tornem-me conclusos. 

Às providências. Rondonópolis/MT, 27 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004901-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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A. M. C. (REQUERENTE)

J. C. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo nº. 1004901-07.2020.8.11.0003 VISTOS. JÚLIO CÉSAR 

FERREIRA DOS SANTOS e ADRIANA MARTINS DOS SANTOS, 

devidamente qualificados e representados, propuseram o presente 

DIVÓRCIO CONSENSUAL. Destacam que contraíram núpcias em 11 de 

Janeiro de 1997, sob o regime de comunhão parcial de bens, registrando 

que no curso da união adveio o nascimento de dois filhos, um deles menor 

de idade, cuja guarda será exercida pela genitora, regulamentando-se o 

direito de convivência paterno-filai. Registram a existência de um único 

imóvel a ser partilhado, cuja partilha pretendem ver implementada nos 

moldes do quanto vertido na minuta de acordo constante do ID 30451972. 

Assinalam a dispensa recíproca da obrigação alimentar. Elucidam a 

pretensão de permanência do nome de casada por parte da autora 

Adriana já que não pretendem qualquer alteração. Pugnam pela 

procedência do pedido para que seja decretado o divórcio do casal, 

assinalando a impossibilidade na reconciliação. O Ministério Público opinou 

pela homologação do r. ajuste (ID 31542291). Relatei o essencial. Decido. 

Pois bem. As partes são legítimas e bem representadas, presentes 

estando os pressupostos processuais e as condições da ação. Ainda, 

levando-se em consideração que a transação realizada entre as partes 

preserva os interesses do menor, a homologação é medida que se impõe 

No mais, insta salientar, por oportuno, que o deferimento da guarda 

conforme acordaram, não faz coisa julgada material, eis que havendo 

alteração da situação de fato, poderá a mesma ser revista no interesse 

das crianças, consoante se infere pelo disposto no artigo 35 da Lei nº 

8.069/90, de 13.7.90 – ECA. No mais, o pedido satisfaz às exigências do 

art. 226, § 6º da Constituição Federal. Por fim, quanto ao nome conjugal 

(CC, 1.565, § 1º), somente deverá ser modificado diante de opção 

expressa nesse sentido por parte do cônjuge que adotou o sobrenome do 

outro (CC, 1.578, § 2º), sendo que in casu consignou-se que 

'permanecerão imutáveis os nomes dos Requerentes', tendo a autora 

adotado o nome de casada quando do enlace - ID 30451990. Em face ao 

exposto: a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do 

casal. b) HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, 'b' do C.P.C., o 

acordo tal qual o celebrado na inicial e na petição vertida no ID n. 

19325530. O cônjuge virago continuará a utilizar o nome de casada. Em 

havendo interesse em sentido diverso, deverá a interessada 

manifestar-se em cinco dias, querendo. Sem custas. Em razão da solução 

consensual, não há que se falar em honorários de sucumbência. 

Expeçam-se os competentes mandados de averbação, bem como termo 

de guarda unilateral, com as cautelas de praxe. Ato incompatível com o 

direito de recorrer, transitando em julgado, neste ato, a presente sentença 

homologatória. Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. 

Ciência ao Ministério Público. P. I. Rondonópolis, 27 de abril de 2020. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007195-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAILSON MOREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL ALVES DE PAULA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1007195-66.2019.8.11.0003 Vistos etc., De início, diante das ponderações 

convergidas no ID 30190656, posteriormente aquiescidas pelos herdeiros 

e cônjuge supérstite (ID 31510874), mantenho a tramitação processual do 

presente inventário sob o rito de Arrolamento Sumário, dispensando-se a 

intervenção do Fisco Estadual. Pois bem. Trata-se de ARROLAMENTO 

SUMÁRIO do ESPÓLIO de DURVAL ALVES DE PAULA, sendo requerente 

DURVAILSON MOREIRA DE PAULA e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos. Verifica-se que há no feito as certidões negativas 

de débito municipal (ID 24018942), estadual (ID 24018945) e federal (ID 

22793413), bem como certidão negativa de testamento em nome do 

falecido (ID 21475563) e Guia de Informação e Apuração do ITCMD (ID 

28407729), acompanhado da declaração de isenção do tributo causa 

mortis (ID 28407730). Apresentaram-se as primeiras declarações (ID 

22792351), bem como plano final de partilha (ID 31510874). Neste 

particular, ante a apresentação do plano de partilha na forma legal, sem a 

discriminação individual dos quinhões, impõe-se o compêndio processual 

em atenção ao decisum retro e, a norma capitulada no art. 1.829, I, do 

Código Civil, juntamente com o intento de ID 22792351, de modo que 

caberá a consorte sobrevivente Maria Dirce Batista a meação do 

patrimônio inventariado e, aos descendentes Durvailson, Durvail, Durvanil 

e Durval, o equivalente a 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do 

remanescente. Em face ao exposto, com a observação supra, 

HOMOLOGO a partilha relativa ao bem deixado pelo falecido DURVAL 

ALVES DE PAULA, atribuindo aos nela contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Via 

de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 487, I, 

do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Sem custas eis que as partes militam sob o pálio da Assistência Judiciária 

Gratuita. Honorários inaplicáveis à espécie. Após o trânsito em julgado, se 

nada requerido, expeça-se formal de partilha, conforme proporção acima 

ilustrada. Por oportuno, considerando-se a ausência de averbação no 

álbum imobiliário competente acerca do estado civil de casado do de cujus, 

os interessados deverão fazê-lo previamente ao registro da partilha, em 

via autônoma, evitando-se empecilho na mencionada averbação. Em 

atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto 

necessários aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. 

Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000472-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES , PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, 

REALIZAR-SE-A NO DIA 4 de maio de 2020 as 13h00., com o perito 

contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO. DEVENDO AS PARTES 

CIENTIFICAR OS ASSISTENTES TÉCNICOS NOMEADOS DA DATA DO 

INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001656-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIVALDA MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES , PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, 

REALIZAR-SE-A NO DIA 4 de maio de 2020 as 13h00., com o perito 

contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO. DEVENDO AS PARTES 

CIENTIFICAR OS ASSISTENTES TÉCNICOS NOMEADOS DA DATA DO 

INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012365-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOARES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado ID. 31455690, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002069-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILIO ADOZINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS SARTORI (EXEQUENTE)

RODOMIG TRANSPORTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO OAB - MT7180-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1002069-98.2020.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

cumprimento de sentença apresentado por DEBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando receber o 

valor referente aos honorários advocatícios. O executado impugnou o 

cálculo, apontando como devido o valor de R$ 170.774,97. O exequente 

concordou expressamente em receber o valor que o Estado entende como 

devido. Assim, o referido valor foi homologado. O Estado de Mato Grosso 

apresentou embargos de declaração, o qual foi provido, condenando a 

exequente a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao Procurador 

do Estado, no importe correspondente a 20% sobre o valor do excesso a 

execução. Intimada a pagar os honorários, a exequente requereu seja o 

valor de R$ 499,54 extraído do valor que tem a receber do Estado (id. 

29105353). O Estado de Mato Grosso discordou do pedido de 

compensação do débito, tendo em vista que na hipótese não se trata de 

dívida tributária e cujos devedores e credores são diversos (id. 

30280434). DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO alega que não se trata 

de compensação de débito, e que, na verdade, está oferecendo em 

pagamento parte do seu crédito que será expedido por precatório. 

Sustenta que seria abatido do valor e expedido 02 precatórios, um em 

nome da exequente no valor de R$ 170.224,97 e outro no valor de R$ 

499,54 para o patrono da executada (id. 31274896). É o relatório. Decido. 

O pedido de Debora Adriana Alves Virgolino de oferecer em pagamento 

parte do seu crédito que será expedido por precatório não possui 

qualquer respaldo legal. A executada pretende que fosse expedido 02 

precatórios, um em nome da exequente no valor de R$ 170.224,97 e outro 

no valor de R$ 499,54 para o patrono da executada. Dessa forma, o 

credor do valor de R$ 499,54 (Estado de Mato Grosso) seria o próprio 

devedor. Como se vê, tal pedido é totalmente ilógico. Assim, INDEFIRO o 

pedido formulado pela executada Debora (id. 29105353 e 31274896). 

Intime-se a executada Debora Adriana Alves Virgolino para efetuar o 

pagamento do débito (R$ 499,54 – id. 29105356), no prazo de quinze dias, 

sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento). Expeça-se 

precatório do crédito da exequente Debora (R$ 170.774,97 – id. 

29105354). Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003497-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM MATTHES OAB - 003.511.441-02 (REPRESENTANTE)

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (LITISCONSORTE)

EDUARDO NOGUEIROL DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003497-86.2018.8.11.0003. REPRESENTANTE: CARMEM MATTHES 

LITISCONSORTE: EDUARDO NOGUEIROL DOS SANTOS, SOCIEDADE 

BENEFICENTE SAO CAMILO, ESTADO DE MATO GROSSO VISTO 

Requisite-se do Hospital Regional de Rondonópolis cópia do prontuário 

completo da paciente atinente a cirurgia realizada em 08/03/2017 para 

retirada de cálculos biliares na vesícula. Prazo para apresentação do 

prontuário: 15 dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 25 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010275-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1010275-09.2017.8.11.0003. AUTOR(A): GLORIA DA SILVA OLIVEIRA 

REU: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO VISTO Aguarde-se a 

manifestação do executado pelo prazo de 15 dias. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006797-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO N. 1006797-85.2020.8.11.0003 VISTO. DEPÓSITO DE GÁS 

LESTE MATOGROSSENSE LTDA ajuizou ação declaratória de 

inexigibilidade de pagamento de ICMS incidente sobre a TUST – tarifa de 

uso do sistema de transmissão e sobre a TUSD – tarifa de uso do sistema 

de distribuição de energia elétrica, c/c depósito judicial e repetição do 

indébito tributário em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, 

em suma, a declaração da ilegalidade da incidência e cobrança do ICMS 

sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e sobre a Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) de energia elétrica (Id. 

31330097). Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça recentemente 

decidiu pela afetação dos Recursos Especiais nºs 1.163.020, 1.699.851 e 

1.692.023 ao rito dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo 

Civil, delimitando a questão controvertida da seguinte forma: “inclusão da 

Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS” (TEMA 986). O Código de Processo Civil 

estabelece em seu artigo 1.037: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o 

relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do 

caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará 

com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a 

suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no 

território nacional; III - poderá requisitar aos presidentes ou aos 
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vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais 

federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Nesse 

sentido, a referida Corte, ao decidir pela afetação dos citados recursos 

especiais, determinou a “suspensão de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e 

tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015)”. Assim, 

considerando que a presente demanda versa acerca da legalidade da 

incidência e cobrança do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de 

transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD), SUSPENDO 

o andamento do feito, até o julgamento do recurso repetitivo. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010275-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (REU)

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. VISTO. Conforme determinado na sentença, o 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 o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

podendo ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. 

Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 

e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com. Anoto que o cálculo a ser realizado pelo 

perito contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial 

do cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 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 Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o 

responsável pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do 

perito contábil. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior 

Tribunal de Justiça: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. 

ENCARGO DO VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS 

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação 

de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a 

antecipação dos honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 

21/05/2014). 2. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; 

AREsp 901.330; Proc. 2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo 

de Tarso Sanseverino; DJE 25/10/2017). Ademais, fixo o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, conforme 

Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma 

vez que tal valor se mostra adequado diante da complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido 

ponderar também que existe uma grande quantidade de processos da 

mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão 

cruzeiro real para URV) onde 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. Para a realização da 

perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora 

atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 

até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período. Efetuado o depósito e apresentado os 

documentos, 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, 4/9/19 FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008750-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZULEICA CASTRO TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao Exequente, a fim de intimá-lo para , providenciar 

o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante expedição de 

Guia de Recolhimento emitida através do site do TJ, no ícone, "Emissão de 

Guias On Line", e, conforme exigência da Central de Mandados, deve-se 

juntar a original do recibo do comprovante de depósito.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004925-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO CARDOZO DA S JUNIOR - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao Exequente, a fim de intimá-lo para providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante expedição de Guia 

de Recolhimento emitida através do site do TJ, no ícone, "Emissão de 

Guias On Line", e, conforme exigência da Central de Mandados, deve-se 

juntar a original do recibo do comprovante de depósito.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007339-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOLFO DE DEUS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA OAB - MT16323 (ADVOGADO(A))

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

 

VISTO. A Fazenda credora postula a penhora on line de valores 

necessários ao adimplemento do crédito executado, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito. O pedido deve ser deferido. Segundo 

o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, 

partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on line se mostra totalmente viável. 

Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do CPC, traz como primeiro 

bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a penhora on line constitui 

instrumento hábil e suficiente para atender esta gradação legal. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PENHORA ONLINE. 

SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. POSSIBILIDADE. 1 - A 

matéria não enseja mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 

1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou 

sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora •online– pelo 
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sistema BACENJUD, sem a necessidade de prévio exaurimento na busca 

de outros bens do executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - 

AG:  200902010089663 RJ 2009.02 .01 .008966-3 ,  Re la to r : 

Desembargadora Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 

26/04/2011, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

E-DJF2R - Data::10/05/2011 - Página::132). Com essas considerações, 

DETERMINO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

via Sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do CPC. Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, 

oferecer embargos. Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 

854, do CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para 

deliberação quanto ao bloqueio realizado. No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência ao credor da resposta encaminhada, informando que não 

foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito BacenJud 2.0 - Sistema de 

Atendimento ao Poder Judiciário EJUBY.ROGERIO quarta-feira, 12/02/2020 

Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | 

Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Recibo de 

Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores Clique aqui para obter ajuda na 

configuração da impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio 

Número do Protocolo: 20200001956331 Número do Processo: 

1007339-11.2017.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. da Faz. Pública de 

Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: FRANCISCO ROGERIO BARROS 

Tipo/Natureza da Ação: Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da 

Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Deseja bloquear conta-salário? Não Relação de réus/executados • Para 

exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar 

os detalhes de todos os réus/executados clique aqui. 015.193.058-93 - 

LINDOLFO DE DEUS SANTOS Respostas CCLA SUL DE MATO GROSSO / 

Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem 

Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente 

(R$) Data/Hora Cumprimento 08/02/2020 14:39 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 36.097,81 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência 

de saldo. 252,89 252,89 11/02/2020 19:13 12/02/2020 12:29:06 Transf. 

Valor ID:072020000001825980 Instituição:BANCO DO BRASIL SA 

Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 252,89 Não 

enviada - - BCO COOPERATIVO SICREDI / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 08/02/2020 14:39 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO 

BARROS 36.097,81 (05) Réu/executado sem saldo disponível devido a 

bloqueio total anterior. - 11/02/2020 17:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 

Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem 

Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente 

(R$) Data/Hora Cumprimento 08/02/2020 14:39 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 36.097,81 (00) Resposta negativa: o réu/executado 

não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a 

instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, 

administração ou custódia dos ativos. - 10/02/2020 23:10 Não Respostas 

Não há não-resposta para este réu/executado .x.x.x.x.x.x. BacenJud 2.0 - 

Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário EJUBY.ROGERIO sábado, 

08/02/2020 Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não 

Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair 

Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores Clique aqui para obter 

ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do 

bloqueio Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada 

para as Instituições Financeiras As ordens judiciais protocoladas até às 

19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos 

de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições 

Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais 

protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e 

disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia 

útil imediatamente posterior. Número do Protocolo: 20200001956331 

Data/Horário de protocolamento: 08/02/2020 14h39 Número do Processo: 

1007339-11.2017.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. da Faz. Pública de 

Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: FRANCISCO ROGERIO BARROS 

Tipo/Natureza da Ação: Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da 

Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Deseja bloquear conta-salário? Não Relação dos Réus/Executados 

Réu/Executado Valor a Bloquear Contas e Aplicações Financeiras 

Atingidas 015.193.058-93 : LINDOLFO DE DEUS SANTOS 36.097,81 

Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento 

da protocolização.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003733-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TAVEIRA DE PAULA (REU)

 

Certifico para os devidos fins de direito, que nesta data, juntei o alvará 

anexo.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004732-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO JOSE CAMARGO (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 Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1004732-88.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

21.568,36 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

Avenida República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano, CÁCERES - MT 

- CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: RONILDO JOSE CAMARGO 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO RONILDO JOSE CAMARGO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da PENHORA 

efetivada nos autos, uma vez que houve restrição recaída sobre veículo 

de sua propriedade, via RENAJUD, e querendo, nos termos do r. despacho 

abaixo transcrito, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAIZA BERGAMASCO 

SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 27 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, 
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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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006728-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LAIS FERREIRA SACHET (EXECUTADO)

CARMO SACHET (EXECUTADO)

HELENA SONDA SACHET (EXECUTADO)

C. SACHET & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT23943/O 

(ADVOGADO(A))

SAMOEL DA SILVA OAB - MT5621/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1006728-87.2019.8.11.0003 VISTO. O ESTADO DE MATO 

GROSSO opôs embargos de declaração, alegando que a decisão de id. 

21018190, p. 7/12, foi contraditória, pois afirmou que a sócia Bruna Lais 

Ferreira Sachet só pode ser responsabilizada pela obrigação tributária 

referente aos fatos geradores do período de maio a setembro de 2009, 

visto que ela se retirou da sociedade em 21 de setembro de 2009. No 

entanto, alega que, conforme busca realizada na JUCEMAT, a executada 

figurou no quadro societário da empresa devedora no período de 19/11/08 

a 05/11/09. Ao final, requereu acolhimento dos embargos de declaração, 

para afastar a determinação quanto à limitação da responsabilidade da 

sócia Bruna até setembro de 2009, uma vez que figurou no quadro 

societário da empresa até 05/11/2009 (id. 20018410, p. 1/3). Intimada, a 

executada apresentou manifestação acerca dos embargos de declaração 

(id. 21018410, p. 10/11). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis 

que presentes os pressupostos de admissibilidade. Quanto aos seus 

fundamentos, anoto que assiste razão ao embargante quanto à 

contradição alegada. Isso porque, analisando detidamente a Sexta 

Alteração Contratual e Consolidação verifica-se que, embora referido 

documento foi firmado em 21 de setembro de 2009, somente foi registrado 

na Junta Comercial de Mato Grosso na data de 05 de novembro de 2009 

(id. 21018186, p. 19), o que confirma o documento juntado pelo exequente 

no id. 21018410, p. 4). Assim, a sócia Bruna Lais Ferreira Sachet só pode 

ser responsabilizada pela obrigação tributária referente aos fatos 

geradores do período de maio a novembro de 2009, uma vez que que ela 

se retirou da sociedade em 5 de novembro de 2009. Com essas 

considerações, conheço e dou provimento ao recurso de embargos de 

declaração, para retificar a decisão de id. 21018190, p. 7/10, a fim de 

reconhecer que a sócia Bruna Lais Ferreira Sachet é responsável pela 

obrigação tributária referente aos fatos geradores do período de maio a 

novembro de 2009. Dessa forma, a parte dispositiva da aludida decisão 

passa a constar da seguinte forma: “Com essas considerações, ACOLHO 

PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para excluir do polo 

passivo o executado CLAUDIR SACHET e declarar que a sócia BRUNA 

LAIS FERREIRA SACHET é responsável apenas pelos créditos tributários 

do período de maio a novembro de 2009”. INDEFIRO, por ora, o pedido de 

penhora on line, por meio do sistema Bacenjud, tendo em vista que nem 

todos os executados foram citados. CITEM-SE o executado CARMO 

SACHET, no endereço informado: Av. Estrada do Moinho, Nº 4150, Casa. 

Jd. Das Palmeiras, Cuiabá/MT, CEP 78000-000, e o administrador judicial da 

massa falida da empresa executada C. SACHET E CIA LTDA, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JUNIOR, no seguinte endereço: Avenida Presidente 

Joaquim Augusto da Costa Marques nº 421, Bairro Quilombo, CEP. 

78.045-175, Cuiabá/MT. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1008995-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DE SOUZA OAB - MT5681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONINO CANDIDO DA PAIXAO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008995-32.2019.8.11.0003. AUTOR(A): MUNICIPIO DE SAO JOSE DO 

POVO REU: ANTONINO CANDIDO DA PAIXAO VISTO Intime-se a parte 

autora para manifestar nos autos, em 15 dias. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Ofício Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011589-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FERREIRA MACHADO OAB - DF40259 (ADVOGADO(A))

FABIO MENDONCA E CASTRO OAB - DF18484 (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA OAB - DF13635 (ADVOGADO(A))

YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA OAB - DF38457 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 252/2020(LIVRO PJE) 

RONDONÓPOLIS, 27 de Abril de 2020. Dados do processo: Processo: 

1011589-53.2018.8.11.0003(PJE); Valor causa: R$ 2.508,84; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[CORREÇÃO 

MONETÁRIA]; Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: PMH 

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Parte Ré: EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS ASSUNTO: REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR(RPV) Senhor (a) Procurador(a): Nos termos da legislação em 

vigor (ART. 535,§ 3º, INCISO II NCPC), em virtude de sentença transitada 

em julgada, proferida nos autos de nº 1011589-53.2018.8.11.0003 (PJE) , 

que tem como parte AUTORA: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 

LTDA , parte REQUERIDA : MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT, REQUISITO 

O PAGAMENTO dos valores a seguir descritos da obrigação de pequeno 

valor (RPV) referente aos PRINCIPAL em favor PMH PRODUTOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. 00.740.696/0001-92, estabelecida no SIA/SUL, Trecho 

17, Rua 8, Lote 170, Brasília/DF, CEP: 71.200-222, , bem como , referente 

aos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS em favor da advogada DEBORA 

FERREIRA MACHADO OAB: DF40259 , CPF:016.943.895-37 que deverá 

ser efetuado por meio do recolhimento das guias pertinentes , sendo o 

valor líquido transferido via deposito judicial , com guia emitida no endereço 

eletrônico www.tjmt.jus.br/serviço/depositojudicial, e os impostos devidos 

pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme 

apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo 

de 60(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob 

pena de sequestro, devendo os respectivos comprovantes dos valores 

(PRINCIPAL /PREVIDÊNCIA/ IRRF) pagos pelo ente devedor ser juntados 

aos autos tão logo ocorra a quitação, num prazo de 15(quinze) dias. 

CREDOR VALOR BRUTO PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO PMH 

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 3.013,07 R$ 0,00 0 0,00% 

R$ 0,00 R$ 3.013,07 DEBORA FERREIRA MACHADO HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS R$ 221,09 R$ 0,00 0 0,00% R$ 0,00 R$ 221,09 Escoltam 

esta solicitação as cópias dos seguintes documentos, constantes no 

artigo 4º, § 1º do Provimento11/2017-CM: I- a sentença condenatória de ID. 

N. 23475133e o acórdão (NÃO HOUVE); II - sentença homologatória do 

valor devido de ID. N 23475133; III- certidão de trânsito em julgado, tanto da 

fase do processo de conhecimento de ID. Ns. 26136379, como dos 

embargos à execução, se houver: (não houve embargos); IV- certidão de 

intimação da Fazenda Pública para opor embargos de ID. N. 20176404; V- 

certidão de decurso de prazo legal para oposição de embargos à 

execução de ID. N. 19162571, ou cópia da decisão nestes proferida: (não 

houve embargos). VI- o cálculo de liquidação de débito atualizada com as 

devidas deduções de ID. N. 30774586; VII- procuração com poderes 

expressos de ID. N. 16259425; Atenciosamente Francisco Rogério Barros 

Juiz de Direito AO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS - MT, 

CNPJ: 03347101000121, PROCURADORIA MUNICIPAL: Endereço: Rua 

Edgard Armond, nº237, Parque Sagrada Família(fundos BIG BOY), 

Rondonópolis-MT, CEP: 78.735-263 . SEDE DO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006655-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR GIOVANNI GUARDA (EXECUTADO)

RODRIGO PALHARES DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

OLIVEIRA SILVA TRANSPORTES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

ELAINE MARIA FERREIRA BORGES (EXECUTADO)

ALEXANDRE PALHARES DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

JULIANO SALES PINZAN (EXECUTADO)

DAYANE CAROLINE SATO CEBALLOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1006655-18.2019.8.11.0003. VISTO. ELAINE MARIA 

FERREIRA BORGES ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação 

de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

alegando, em síntese, ilegitimidade passiva, por dois motivos: a) a simples 

inadimplência da obrigação tributária, sem dolo ou fraude, representa mora 

apenas da empresa contribuinte, de modo que a execução 

obrigatoriamente deve ser promovida contra a sociedade devedora 

(Oliveira Silva Transportes e Prestadora de Serviços Ltda.) e, em não 

existindo bens para garantir, poderá seguir sobre os responsáveis 

subsidiários à vista da regra do § 3º, do art. 4º da LEF, desde que 

preenchidos os requisitos do art. 135 do CTN; b) nos termos da 20ª 

Alteração de Contrato Social e da Ficha Cadastral Completa emitida pela 

JUCESP, em 15/10/2018, a Excipiente cedeu e transferiu a totalidade de 

suas quotas à Eliane Oliveira Rodrigues Ferreira, ou seja, antes mesmo da 

constituição da quase totalidade do débito executado, não respondendo, 

portanto, pela dívida. A executada requereu, ainda, seja reconhecida a 

impenhorabilidade da valor penhorado, dizendo que parte dos valores 

bloqueados pertencem ao cônjuge da Excipiente, Eli José Borges, que não 

é parte da execução, já que se trata de conta bancária conjunta. A 

Fazenda Pública Estadual ofereceu impugnação à exceção de 

pré-executividade, dizendo que a matéria arguida na exceção deve ser 

objeto de embargos à execução, depois de garantido o juízo. No mérito, 

asseverou que na data da ocorrência do fato gerador, a executada ainda 

pertencia aos quadros societários da empresa executada. É o relatório. 

Decido. A executada defende ser parte ilegítima para figurar no polo 

passivo, porque o redirecionamento da execução fiscal para o 

sócio-gerente da empresa somente ser cabível quando demonstrado que 

este agiu como excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na 

hipótese de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples 

inadimplemento da obrigação tributária. Como se sabe, a exceção de 

pré-executividade é admitida como instrumento excepcional de defesa no 

processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem 

dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício. A propósito do 

tema, esse é o entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça: 

“STJ Súmula nº 393 - 23/09/2009 - DJe 07/10/2009. Exceção de 

Pré-Executividade - Admissibilidade - Execução Fiscal - Matérias de Ofício 

- Dilação Probatória. A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória”. E mais: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

393/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM 

NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O 

JULGAMENTO DA QUESTÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento assente, consignado na Súmula 393, no sentido de que a 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória. 2. A alteração da conclusão adotada pela Corte de 

origem de que a aferição da ilegitimidade passiva na espécie demandaria 

dilação probatória encontra óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 289.365/AL, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). Analisando os autos, verifico que as questões suscitadas 

importam no exame de provas, matéria própria dos embargos à execução, 

sendo, portanto, inviável sua análise, haja vista a excepcionalidade da 

exceção de pré-executividade que não admite dilação probatória. Nesse 

sentido também são os precedentes jurisprudenciais do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO 

FISCAL - INOBSERVÂNCIA DA CONSTITUIÇÂO FORMAL DA CDA - 

NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO 

REJEITADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A exceção de 

pré-executividade não é cabível nas hipóteses em que há necessidade de 

exame aprofundado de provas, como é o caso em que se alega a 

inobservância da devida constituição da CDA objeto da execução fiscal 

(AI, 110437/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/03/2013, Data da publicação no 

DJE 25/03/2013). Ademais, estamos diante de um processo executório 

motivado por uma certidão de dívida ativa, que goza da presunção de 

certeza, liquidez e exigibilidade. Não bastasse isto, a CDA apresenta todas 

as informações exigidas pelo artigo 202, incisos I, II, III, IV, V, parágrafo 

único e artigo 203 do CTN, sendo certo também que as questões arguidas 

na exceção não dizem respeito a aspectos formais do título executivo e 

não pode ser conhecida de ofício, não se mostrando, portanto, adequada 

a exceção de pré-executividade. De outra parte, sobressai dos autos, 

notadamente das informações extraídas da inicial e da CDA nº 20151749, 

que os fatos geradores das obrigações tributárias ocorreram no período 

de dezembro de 2009 a agosto de 2010. Por sua vez, a retirada da 

Excipiente da empresa executada aconteceu em 26 de novembro de 2009. 

Não se pode se esquecer ainda da regra prevista no artigo 1.003, 

parágrafo único, do Código Civil, a qual estabelece que ocorrendo à 

cessão total ou parcial de quota, os sócios continuam respondendo 

solidariamente com o cessionário pelas obrigações da empresa até dois 

anos depois de averbada a modificação do contrato. Ora, se a excipiente 

se retirou da sociedade em 26/11/2009, pela regra do Código Civil, ela 

responde solidariamente com o cessionário pelas obrigações da empresa 

até 26/11/2011. Assim, por pertencer ao quadro societário da empresa 

quando da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias, não 

há como excluir a excipiente do polo passivo do feito. Por fim, não há a 

mínima prova de que o valor de bloqueado pelo sistema BACENJU estava 

depositado na conta corrente 00050-1, agência 7892, Banco Itaú, em 

nome de ELI JOSÉ BORGES. Aliás, a executada sequer comprovou que os 

seus rendimentos são depositados na referida conta; também não 

demonstrou que é co-titular da conta corrente indicada na exceção. E 

muito menos não comprovou que é casada ou vive em união estável com 

ELI JOSÉ BORGES. Como se sabe, o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo do direito é daquele que invoca o benefício legal. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

CÔNJUGE. SÚMULA 251/STJ. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA. (...) 2. Nos termos do art. 5º, da Lei 8.009, é 

imprescindível para a caracterização do bem de família, restar 

comprovado que se trata do único imóvel do casal para moradia 

permanente, elemento não demonstrado no feito. 3. Caracterizado o 

instituto da confusão, resta isento o Estado do pagamento das custas. 

RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO 

PROVIDO EM PARTE” (Apelação Cível Nº 70058687922, Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, 

Julgado em 11/06/2014). Desse modo, inexistindo demonstração de que o 

valor penhorado estava depositado na conta indicada nos autos, deve ser 

indeferido o pedido de devolução dos valores penhorados para a 

executada. Com essas considerações, REJEITO a exceção de 

pré-executividade proposta por ELAINE MARIA FERREIRA BORGES, e 

determino o prosseguimento da execução. Incabível o arbitramento de 

honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não 

põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; 

Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 

162). Intimem-se os executados para, querendo, oferecerem embargos, 

em 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, sábado, 25 de abril de 2020. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006655-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR GIOVANNI GUARDA (EXECUTADO)

RODRIGO PALHARES DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

OLIVEIRA SILVA TRANSPORTES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 
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(EXECUTADO)

ELAINE MARIA FERREIRA BORGES (EXECUTADO)

ALEXANDRE PALHARES DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

JULIANO SALES PINZAN (EXECUTADO)

DAYANE CAROLINE SATO CEBALLOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1006655-18.2019.8.11.0003. VISTO. ELAINE MARIA 

FERREIRA BORGES ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação 

de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

alegando, em síntese, ilegitimidade passiva, por dois motivos: a) a simples 

inadimplência da obrigação tributária, sem dolo ou fraude, representa mora 

apenas da empresa contribuinte, de modo que a execução 

obrigatoriamente deve ser promovida contra a sociedade devedora 

(Oliveira Silva Transportes e Prestadora de Serviços Ltda.) e, em não 

existindo bens para garantir, poderá seguir sobre os responsáveis 

subsidiários à vista da regra do § 3º, do art. 4º da LEF, desde que 

preenchidos os requisitos do art. 135 do CTN; b) nos termos da 20ª 

Alteração de Contrato Social e da Ficha Cadastral Completa emitida pela 

JUCESP, em 15/10/2018, a Excipiente cedeu e transferiu a totalidade de 

suas quotas à Eliane Oliveira Rodrigues Ferreira, ou seja, antes mesmo da 

constituição da quase totalidade do débito executado, não respondendo, 

portanto, pela dívida. A executada requereu, ainda, seja reconhecida a 

impenhorabilidade da valor penhorado, dizendo que parte dos valores 

bloqueados pertencem ao cônjuge da Excipiente, Eli José Borges, que não 

é parte da execução, já que se trata de conta bancária conjunta. A 

Fazenda Pública Estadual ofereceu impugnação à exceção de 

pré-executividade, dizendo que a matéria arguida na exceção deve ser 

objeto de embargos à execução, depois de garantido o juízo. No mérito, 

asseverou que na data da ocorrência do fato gerador, a executada ainda 

pertencia aos quadros societários da empresa executada. É o relatório. 

Decido. A executada defende ser parte ilegítima para figurar no polo 

passivo, porque o redirecionamento da execução fiscal para o 

sócio-gerente da empresa somente ser cabível quando demonstrado que 

este agiu como excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na 

hipótese de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples 

inadimplemento da obrigação tributária. Como se sabe, a exceção de 

pré-executividade é admitida como instrumento excepcional de defesa no 

processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem 

dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício. A propósito do 

tema, esse é o entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça: 

“STJ Súmula nº 393 - 23/09/2009 - DJe 07/10/2009. Exceção de 

Pré-Executividade - Admissibilidade - Execução Fiscal - Matérias de Ofício 

- Dilação Probatória. A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória”. E mais: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

393/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM 

NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O 

JULGAMENTO DA QUESTÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento assente, consignado na Súmula 393, no sentido de que a 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória. 2. A alteração da conclusão adotada pela Corte de 

origem de que a aferição da ilegitimidade passiva na espécie demandaria 

dilação probatória encontra óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 289.365/AL, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). Analisando os autos, verifico que as questões suscitadas 

importam no exame de provas, matéria própria dos embargos à execução, 

sendo, portanto, inviável sua análise, haja vista a excepcionalidade da 

exceção de pré-executividade que não admite dilação probatória. Nesse 

sentido também são os precedentes jurisprudenciais do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO 

FISCAL - INOBSERVÂNCIA DA CONSTITUIÇÂO FORMAL DA CDA - 

NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO 

REJEITADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A exceção de 

pré-executividade não é cabível nas hipóteses em que há necessidade de 

exame aprofundado de provas, como é o caso em que se alega a 

inobservância da devida constituição da CDA objeto da execução fiscal 

(AI, 110437/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/03/2013, Data da publicação no 

DJE 25/03/2013). Ademais, estamos diante de um processo executório 

motivado por uma certidão de dívida ativa, que goza da presunção de 

certeza, liquidez e exigibilidade. Não bastasse isto, a CDA apresenta todas 

as informações exigidas pelo artigo 202, incisos I, II, III, IV, V, parágrafo 

único e artigo 203 do CTN, sendo certo também que as questões arguidas 

na exceção não dizem respeito a aspectos formais do título executivo e 

não pode ser conhecida de ofício, não se mostrando, portanto, adequada 

a exceção de pré-executividade. De outra parte, sobressai dos autos, 

notadamente das informações extraídas da inicial e da CDA nº 20151749, 

que os fatos geradores das obrigações tributárias ocorreram no período 

de dezembro de 2009 a agosto de 2010. Por sua vez, a retirada da 

Excipiente da empresa executada aconteceu em 26 de novembro de 2009. 

Não se pode se esquecer ainda da regra prevista no artigo 1.003, 

parágrafo único, do Código Civil, a qual estabelece que ocorrendo à 

cessão total ou parcial de quota, os sócios continuam respondendo 

solidariamente com o cessionário pelas obrigações da empresa até dois 

anos depois de averbada a modificação do contrato. Ora, se a excipiente 

se retirou da sociedade em 26/11/2009, pela regra do Código Civil, ela 

responde solidariamente com o cessionário pelas obrigações da empresa 

até 26/11/2011. Assim, por pertencer ao quadro societário da empresa 

quando da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias, não 

há como excluir a excipiente do polo passivo do feito. Por fim, não há a 

mínima prova de que o valor de bloqueado pelo sistema BACENJU estava 

depositado na conta corrente 00050-1, agência 7892, Banco Itaú, em 

nome de ELI JOSÉ BORGES. Aliás, a executada sequer comprovou que os 

seus rendimentos são depositados na referida conta; também não 

demonstrou que é co-titular da conta corrente indicada na exceção. E 

muito menos não comprovou que é casada ou vive em união estável com 

ELI JOSÉ BORGES. Como se sabe, o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo do direito é daquele que invoca o benefício legal. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

CÔNJUGE. SÚMULA 251/STJ. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA. (...) 2. Nos termos do art. 5º, da Lei 8.009, é 

imprescindível para a caracterização do bem de família, restar 

comprovado que se trata do único imóvel do casal para moradia 

permanente, elemento não demonstrado no feito. 3. Caracterizado o 

instituto da confusão, resta isento o Estado do pagamento das custas. 

RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO 

PROVIDO EM PARTE” (Apelação Cível Nº 70058687922, Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, 

Julgado em 11/06/2014). Desse modo, inexistindo demonstração de que o 

valor penhorado estava depositado na conta indicada nos autos, deve ser 

indeferido o pedido de devolução dos valores penhorados para a 

executada. Com essas considerações, REJEITO a exceção de 

pré-executividade proposta por ELAINE MARIA FERREIRA BORGES, e 

determino o prosseguimento da execução. Incabível o arbitramento de 

honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não 

põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; 

Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 

162). Intimem-se os executados para, querendo, oferecerem embargos, 

em 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, sábado, 25 de abril de 2020. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012577-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1012577-74.2018.8.11.0003 VISTO. EDNA CRISTINA DA 
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SILVA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, SANTA 

CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS e do 

médico JOSÉ FELIPE HORTA JÚNIOR, alegando, em síntese, que foi 

atendida pelo “SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS” e submetida a parto 

normal em 08.07.2017, na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, 

pelo médico obstetra JOSÉ FELIPE HORTA JÚNIOR, com alta hospitalar no 

dia seguinte; após a alta hospitalar, o quadro clínico da autora se agravou, 

passando a sofrer dores no corpo e muita febre. Em 20 de julho de 2017, 

foi diagnosticada como uma Infecção Puerperal, proveniente de restos 

placentários, esquecidos no interior do corpo da Vítima, durante o parto, 

momento em que passou por uma curretagem. Consta na petição inicial 

que “houve clara negligência médica, uma vez que a paciente quase veio 

a óbito, pelo descaso dos agentes públicos de saúde, que não tomaram os 

cuidados necessários e devidos, no momento do parto e do pós-parto, 

restando demostrado a imensa negligência médica”. Assim, a autora 

requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano 

moral, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além das verbas de 

sucumbência. Regularmente citado, o médico JOSÉ FELIPE HORTA JÚNIOR 

apresentou contestação, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, 

pois cabe ao prestador de serviço público (pessoa jurídica), ou seja, o 

SUS, responder objetivamente por eventual dano que seus prepostos 

venham a causar no exercício de sua atividade pública; defendeu, ainda, a 

não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não ser 

cabível a inversão do ônus da prova, uma vez que não houve relação de 

consumo entre as partes por se tratar de paciente do SUS, cujos 

honorários são cobertos pela União, Estados e Prefeituras, dependendo 

da distribuição dos recursos, ou seja, custeada pelo SUS mediante receita 

tributária. No mérito, sustentou, em síntese: a) os documentos 

colacionados pela autora, somente comprovam cabalmente que o 

requerido sempre agiu com diligência e esmero profissional, não havendo 

que se cogitar em omissão, culpa, dano e muito menos erro médico; b) não 

foi constatada presença dos alegados “restos placentários” no interior do 

útero da paciente, conforme disposto no exame de ultrassom transvaginal 

(Id 16565054) e no procedimento de curetagem uterina (Id 16564358 e 

16564798) realizada pelo Dr. MANOEL S. NETO; c) as ocorrências 

narradas, foram causadas por exclusiva culpa da requerente, ao não 

retornar para atendimento médico logo ao surgirem sintomas, como 

“febre”, “dores no corpo”, “dores intensas” e “forte mau cheiro”; d) a 

paciente não apresentou sangramento vaginal no pós-parto, 

demonstrando cabalmente que não havia restos placentários no interior do 

útero da paciente; e) praticou ato médico dentro das circunstâncias que 

lhe foram oportunizadas, não tendo se equivocado, omitido ou se 

recusado a fazê-lo de modo diverso; f) o dano moral não foi sequer 

comprovado, não havendo que se falar em indenização em tão elevado 

valor; e, g) a culpa decorreu única e exclusivamente de ato ou fato fortuito 

ou força maior, pois em decorrência de uma infecção puerperal a paciente 

teve que ser submetida a uma intervenção médica de urgência para lhe 

restituir a integridade física; Ao final, o médico requereu a condenação da 

autora por litigância de má-fé e a improcedência do pedido de indenização 

por dano moral. O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também apresentou 

contestação, arguindo a preliminar de inépcia da petição inicial, porque a 

autora não especificou qual seria a conduta comissiva ou omissiva 

praticada pelo contestante e pelo fato de não haver provas nos autos de 

que a Santa Casa de Rondonópolis é de responsabilidade do município 

contestante. Arguiu ainda a ilegitimidade passiva ad causam por não ser o 

município de Rondonópolis responsável pela Santa Casa de Misericórdia, 

dado que é uma FUNDAÇÃO, com a finalidade de atendimento filantrópico, 

dirigida pelo Rotary Clube de Rondonópolis, sem qualquer interferência do 

Município ou do Estado em sua gestão. No mérito, alegou, em síntese, que: 

a) não houve qualquer sequela proveniente do suposto erro, fato que 

pode ser comprovado pela quinta gravidez da requerente; b) não existem 

documentos nos autos que comprovem a ocorrência de restos de 

placenta no útero, como veemente afirmado pela Requerente, mas tão 

somente de sangue tipo “hematometra”, proveniente de uma retenção de 

sangue após o parto; c) a autora busca é o locupletamento sem causa, 

pois está requerendo o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a 

título de dano moral, sem ao menos demonstrar que tipo de dano sofreu; e, 

d) o pedido de inversão do ônus probatório é totalmente indevido. Por fim, 

sustentou que o procedimento foi acertado e não ocorreu qualquer erro ou 

negligência. Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou 

contestação e arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, por não ser o 

responsável pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS, a qual é uma empresa privada, administrada pelo Rotary 

Clube de Rondonópolis, sem qualquer interferência do ESTADO DE MATO 

GROSSO em sua gestão. Diz, ainda, que o médico obstetra, o Dr. José 

Felipe Horda Junior - CRM/MT 3598, não possui nenhum vínculo com o 

ESTADO DE MATO GROSSO. No mérito, sustentou que inexiste nexo 

causal entre o requerido e o dano sofrido, visto que os atos foram 

praticados por empregados/preposto da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, pessoa jurídica de direito privado. O 

réu ainda pugnou o valor pleiteado a título de danos morais e, ao final, 

requereu seja julgado improcedente o pedido. A SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS apresentou resposta 

escrita, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, porque não houve 

falha nos serviços pelo hospital, sendo a presente demanda decorrente 

do descontentamento da requerente com o atendimento dos médicos. No 

mérito, defendeu que “para que seja possível imputar ao hospital 

Requerido qualquer responsabilidade, é necessária a comprovação de 

culpa ou dolo dos médicos que atenderam a Requerente, de forma que a 

responsabilidade civil do nosocômio é subjetiva e não objetiva”. Alegou 

também que o exame de ultrassom transvaginal (ID 16565054) realizado 

na Requerente, não apontou a presença de restos placentários. O referido 

hospital destacou, ainda, que “se houve infecção puerperal, tal quadro 

infeccioso se agravou TÃO SOMENTE pela demora da Requerente 

procurar atendimento médico com urgência”. E mais: “não houve conduta 

culposa, tampouco nexo de causalidade entre a conduta (cirurgia 

realizada) e o dano (infecção puerperal)”, motivos pelos quais o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. A parte autora impugnou as 

contestações. Na fase de especificação de provas, a autora informou que 

tem interesse na oitiva de testemunha e realização de perícia. O ESTADO 

DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS requereram 

apenas a produção de prova pericial. A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS e o médico JOSÉ FELIPE HORTA 

JÚNIOR pugnaram pelo depoimento pessoal da autora, oitiva de 

testemunhas e realização de perícia. Na decisão de saneamento e 

organização de processo, reconheceu-se a ilegitimidade passiva do 

médico JOSÉ FELIPE HORTA JÚNIOR que prestou atendimento pelo SUS e 

julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 

485, VI, do CPC/2015; confirmou-se a legitimidade passiva da SANTA 

CASA DE MISERICÓRDIA e MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓLIS; definiu-se 

O ÔNUS DA PROVA; e, deferiu-se a produção da prova pericial. Após a 

publicação da decisão de saneamento e organização do processo, a 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS 

denunciou a lide o médico JOSÉ FELIPE HORTA JÚNIOR, dizendo que 

mantinha um Contrato de Prestação de Serviços Médicos com o 

denunciado, o qual assumiu toda a responsabilidade técnica e profissional 

pela prestação dos serviços contratados. É o relatório. Decido. O pedido 

da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS 

deve ser indeferido, isso porque a razão de ser da denunciação à lide é a 

economia processual, mas quando passam a ser discutidas no mesmo 

processo duas espécies distintas de responsabilidade (objetiva e 

subjetiva), a finalidade do instituto se perde. Desse modo, afigura-se mais 

sensato indeferir o pedido, prosseguindo-se a ação unicamente em face 

da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA e MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, 

do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓLIS. Caso 

necessário e conveniente, a responsabilidade do corpo médico da ré 

deverá ser perquirida em processo próprio, em momento oportuno. Além 

disso, o hospital responde solidariamente pelos atos de preposto que 

atuava em suas dependências, independente deste possuir ou não vínculo 

empregatício. Contudo, caso seja constatada, após dilação probatória nos 

autos principais, que os danos sofridos pela parte autora decorreram de 

ato culposo exclusivo do profissional que efetuou o atendimento, tem a 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA e MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS 

contra ele direito de regresso. Não se pode esquecer ainda que na 

decisão ID 24779244 reconheceu-se a ilegitimidade passiva do médico que 

prestou atendimento pelo SUS e julgou extinto o processo sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Reconheceu-se a 

ilegitimidade passiva do médico porque nas hipóteses em que o 

atendimento médico é prestado pelo SUS, caracterizando-se como serviço 

público essencial, ainda que eventualmente prestado por pessoas 

jurídicas de direito privado, aplica-se o regime previsto no artigo 37, § 6º, 

da Constituição Republicana, que determina a responsabilidade civil 
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objetiva do Estado e dos prestadores de serviços públicos por danos que 

seus agentes, eventualmente, causarem a terceiros: “Art. 37. § 6º As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa.” A partir do texto 

constitucional, percebe-se caber à Administração Pública responder por 

eventual dano que seus prepostos vieram a causar no exercício público 

de sua atividade, podendo, posteriormente, agir regressivamente contra o 

direto causador do dano, nos casos de dolo ou culpa sua. Esse, por sinal, 

é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART. 37 DA 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AD CAUSAM. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da 

RE n. 327.904, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 8.9.06, fixou 

entendimento no sentido de que "somente as pessoas jurídicas de direito 

público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços 

públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de 

danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, 

agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas 

comuns". Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 

470996 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 

18/08/2009, DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT 

VOL-02373-02 PP-00444 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 172-175) Aliás, 

recentemente, tal orientação foi confirmada pelo próprio STF em decisão 

monocrática proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso. APELAÇÃO CÍVEL. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE CAUSADO POR AGENTE 

PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE 

EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. 1. A 

responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causam a terceiros, não impede o ajuizamento de ação pelo 

particular diretamente contra o agente público. Precedente do STJ (Resp 

1325862/PR). 2. Provado que o agente público, nessa qualidade, causou 

os danos ao particular, o Estado responde objetivamente para reparação 

civil (CF 37 § 6º). 3. Negou-se provimento ao apelo dos réus.” O recurso 

extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 

A parte recorrente alega violação ao art. 37, § 6º, da Constituição. O 

recurso deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não se 

alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que 

somente as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos podem figurar no polo passivo de ações 

de reparação de danos propostas por terceiros com fundamento no art. 

37, § 6º, da Constituição. Nesse sentido, confira-se a ementa do RE 

327.904, julgado pela Primeira Turma, sob a relatoria do Ministro Ayres 

Bri t to: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART. 37 DA 

MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AGENTE 

PÚBLICO (EX-PREFEITO). PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO DA FUNÇÃO. 

DECRETO DE INTERVENÇÃO. O § 6º do artigo 37 da Magna Carta autoriza 

a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou 

as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é 

que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a 

terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes 

na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse 

mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em 

favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa 

jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, 

dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do 

dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor 

estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a 

pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Recurso 

extraordinário a que se nega provimento.” Diante do exposto, com base no 

art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de 

reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente e reformar o acórdão 

recorrido. Invertidos os ônus sucumbenciais. Publique-se. Brasília, 14 de 

abril de 2016. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator (RE 851396, 

Relator): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 14/04/2016, publicado em 

DJe-076 DIVULG 19/04/2016 PUBLIC 20/04/2016). Assim, o pedido de 

denunciação a lide formulado pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA e 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS deve ser indeferido. Quanto ao pedido 

de gratuidade processual apresentado pela SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA e MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, verifico que também 

não merece deferimento. O deferimento do benefício da assistência 

judiciária gratuita à pessoa jurídica é de caráter especialíssimo, impondo 

cabal demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais. É nesse sentido a orientação da Súmula nº 481, do Superior 

Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa 

jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais”. Os documentos juntados pelo 

Hospital não são capazes de elidir a capacidade de custear as despesas 

inerentes ao processo, visto que o demonstrativo financeiro apresentado 

pelo hospital é do primeiro semestre do ano de 2019, fato que não 

comprova a sua situação financeira atual. Não se pode esquecer que os 

honorários periciais serão suportados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, o 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e a MATERNIDADE, e ninguém pode 

acreditar que a MATERNIDADE não tenha condições de pagar R$ 1.000,00 

a título de honorários periciais. Neste contexto, não vislumbro a presença 

dos pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça em 

favor da citada MATERNIDADE. Por fim, verifico que as partes divergem 

quanto ao valor dos honorários periciais. O valor dos honorários periciais, 

como se sabe, deve ser arbitrado de maneira que obedeça aos critérios 

da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, devem guardar 

relação de pertinência com a complexidade do exame, de modo que não 

sejam elevados demais e tampouco insuficientes diante do trabalho a ser 

realizado. A empresa nomeada (FORENSE LAB) para realização da perícia 

médica deferida neste feito, inicialmente, apresentou proposta de 

honorários periciais no importe de R$ 10.000,00. Contudo, posteriormente, 

aceitou em reduzir o valor dos honorários para R$ 3.000,00 (três mil reais) 

(Id 31396355), valor que, por sinal, foi sugerido pela própria SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA e MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS. Dessa forma, 

fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para os honorários periciais, 

haja vista que tal quantia se mostra adequada diante da complexidade do 

trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. 

Com essas considerações, INDEFIRO os pedidos de denunciação à lide e 

de gratuidade processual formulados pela SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA e MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS. Fixo os honorários 

periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja importância deverá dividida e 

paga em partes iguais pelos réus ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS e SANTA CASA DE MISERICÓRDIA e MATERNIDADE 

DE RONDONÓPOLIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio 

de valores nas contas bancárias. Por meio desta decisão, as partes ficam 

ciente de que perícia técnica foi agendada para o dia 07 de julho de 2020 

(sexta-feira), às 13h10min, no escritório da Forense Lab, localizado no 

Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 1405, na Av. Dr. 

Hélio Ribeiro, n. 525, Bairro Alvorada, Cuiabá – MT, CEP: 78048-250 (veja 

ID 31396355). Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 27 de abril de 

2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1006496-41.2020.8.11.0003 Valor 

da causa: R$ 45.000,00 ESPÉCIE: [Auxílio-Doença Previdenciário, 

Honorários Advocatícios, Citação, Liminar]->PROCEDIMENTO COMUM 
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CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: VANDERLEI SANTOS DE SOUZA 

Endereço: RUA F QD 20, 06, RESIDENCIAL PADRE LOTHAR, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-894 POLO PASSIVO: Nome: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 883, - ATÉ 

1383/1384, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO das advogadas do Autor, ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS, OAB/MT 14423/O, RAYANNE RODRIGUES SILVA, OAB/MT 

20349/O e, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA, OAB/MT 18425/O, 

para tomarem ciência da r. decisão a seguir transcrita (ID 31465603), que 

declinou a competência para processar e julgar a presente ação em favor 

do 1º Juizado Especial Cível desta Comarca: "Vistos e etc. Trata-se de 

ação visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes 

debatida em primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para 

julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

contra o INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles 

autos restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial Cível 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências." Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/07-CGJ, intimo, ainda, as patronas do autor, para que, desejando que a 

presente decisão produza desde logo seus efeitos, se manifestarem nos 

autos pela desistência do prazo recursal.
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RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 
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->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LUCAS 

HENRIQUE SCHROEDER Endereço: RUA PROFESSOR DOMINGOS 

APARECIDO DOS SANTOS, 227, (CJ RESIDENCIAL PLANVILLE), CIDADE 

SALMEN, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-272 POLO PASSIVO: Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado do Autor, MAYLSON 

DOS SANTOS TORRES, OAB/MT 15706, para tomar ciência da r. decisão a 

seguir transcrita (ID 31465603), que declinou a competência para 

processar e julgar a presente ação em favor do 1º Juizado Especial Cível 

desta Comarca: "Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de 

benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o 

Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não 

ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o 

Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público 

e Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 
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atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial Cível 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências." Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/07-CGJ, intimo, ainda, o patrono do autor, para que, desejando que a 

presente decisão produza desde logo seus efeitos, se manifeste nos 

autos pela desistência do prazo recursal.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006354-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER CLAUDIO FLORES DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1006354-37.2020.8.11.0003 Valor 

da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Abuso de Poder, COVID-19]->MANDADO 

DE SEGURANÇA CÍVEL (120) POLO ATIVO: Nome: JANDER CLAUDIO 

FLORES DE ARAUJO Endereço: RODOVIA DO PEIXE, GLEBA RIO 

VERMELHO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: 

Nome: PREFEITO DE RONDONÓPOLIS Endereço: Avenida Duque de 

Caxias, 1000, Vila Aurora I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-022 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado do Impetrante, Dr. Diego Tobias 

Damian, OAB/MT 10.257/O, para tomar ciência da r. sentença (ID 

31501054) a seguir transcrita: "Vistos etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por JANDER CLÁUDIO FLORES em face de ato 

coator supostamente praticado pelo Prefeito Municipal. O impetrante 

pretende a concessão da autorização para o funcionamento de seu 

estabelecimento comercial, que teve sua atividade obstada em razão das 

medidas preventivas adotadas pela autoridade municipal, em razão do 

COVID-19. Os autos vieram conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. É de conhecimento público e notório a edição do Decreto 

Municipal nº 9.480, de 16 de abril de 2020, o qual autorizou o 

funcionamento da indústria, do comércio local, postos de combustíveis, 

restaurantes e demais atividades do ramo alimentício em todos os dias da 

semana, desde que observadas as cautelas necessárias de higiene e 

aglomeração a fim de conter a disseminação do COVID-19. Analisando os 

autos é possível verificar, deste modo, que a extinção do feito pela perda 

de seu objeto é medida que se impõe, haja vista que com a edição do 

Decreto Municipal nº 9.480 a atividade empresarial desenvolvida pela 

impetrante poderá ser exercida sem qualquer prejuízo, devendo apenas 

observar os cuidados necessários quanto a devida higienização, uso de 

EPIs, bem como não dar causa a aglomerações. Não há que se cogitar 

ainda em salvo conduto para futuros atos a serem expedidos pela 

autoridade coatora, considerando que a viabilidade da atividade 

empresarial da impetrante deverá ser avaliada de forma contemporânea 

aos avanços da pandemia. Ante o exposto, e considerando tudo mais que 

dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas, eis que incabíveis na 

ação mandamental. Após, certifique-se o trânsito em julgado e, não 

havendo requerimentos, arquive-se o feito, com as anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário." 

E, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, intimo, 

ainda, o patrono do autor, para que, desejando que a presente decisão 

produza desde logo seus efeitos, se manifeste nos autos pela desistência 

do prazo recursal. Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003169-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT5705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1003169-25.2019.8.11.0003 Valor 

da causa: R$ 3.485,27 ESPÉCIE: [Anulação de Débito Fiscal]->EMBARGOS 

À EXECUÇÃO FISCAL (1118) POLO ATIVO: Nome: 

AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Endereço: 

AVENIDA MIGUEL SUTIL, 8695, - DE 8345 A 10747 - LADO ÍMPAR, DUQUE 

DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-305 POLO PASSIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da 

Embargante, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO, OAB/MT 5705-O, 

para tomar ciência da r. sentença (ID 31278985) a seguir transcrita: 

"Vistos etc. Trata-se de Embargos à Execução Fiscal oposto por 

Amazonia-Eletronorte Transmissora de Energia S/A por Rozimeire Dias 

dos Santos – ME em desfavor do Município de Rondonópolis. Às partes 

pugnaram pela desistência da ação em razão da homologação de acordo 

no feito executivo. Os autos vieram conclusos. EIS O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos é possível verificar que à 

execução fiscal que originou a presente demanda foi extinta em virtude de 

acordo de pagamento do débito formulado pelas partes, o que foi 

recentemente homologado por este juízo. Deste modo, tendo em vista que 

a extinção daquele feito foi anterior a apreciação do pedido de 

desistência, tenho que o feito deva ser extinto pela perda do objeto da 

ação. Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela perda do 

objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Sem ônus às partes em virtude do acordo firmado. Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e, não havendo requerimentos, arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário." E, nos termos da legislação vigente e Provimento 

nº 56/07-CGJ, intimo, ainda, o patrono do autor, para que, desejando que a 

presente decisão produza desde logo seus efeitos, se manifeste nos 

autos pela desistência do prazo recursal.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008488-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I.M.M CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

INES FATIMA BOPKO (EXECUTADO)

MARCIA ALVES VICENTE (EXECUTADO)

MARIA OLIVEIRA GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 
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78710-100 INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1008488-42.2017.8.11.0003 Valor 

da causa: R$ 31.225,96 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: RUA DO CAJÁ, ST CENTRO POLITICO ADMINIS - CPA, 

DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: 

I.M.M CONFECCOES LTDA - ME Endereço: RUA POCONÉ, 909, JARDIM 

LOURDES QUADRA-03- LOTE - 17, CIDADE SALMEN, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78705-140 Nome: MARCIA ALVES VICENTE Endereço: PAPA 

EVARISTO, S/N, VILA CARDOSO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 

Nome: INES FATIMA BOPKO Endereço: RUA JOSÉ BARRIGA, 410, VILA 

MARIANA, JARDIM VERA CRUZ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-300 

Nome: MARIA OLIVEIRA GONCALVES Endereço: RUA POCONÉ, 909, 

JARDIM LOURDES, CIDADE SALMEN, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78705-140 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da Executada, WISTON 

CRISTALDO GOMES CHAVES, OAB/MT 22.656, para tomar ciência da r. 

sentença (ID 30785558) a seguir transcrita, bem como, que, desejando 

que a presente decisão produza desde logo seus efeitos, manifeste-se 

nos autos pela desistência do prazo recursal. E, ainda, tome ciência do 

deferimento do cancelamento de quaisquer penhoras realizadas nos 

autos, ou caso ainda estiverem ligadas ao feito, possam ser levantadas 

em favor das executadas, que, no presente caso, está representada pela 

CARTA FIANÇA nº 00000011362-MMB/2019 no valor de R$40.000,00 

(quarenta mil reais) (ID 19161088): "Vistos etc. Trata-se de Execução 

Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de I.M.M. 

Confecções LTDA – ME, Marcia Alves Vicente, Ines Fátima Bopko e Maria 

Oliveira Gonçalves, todos devidamente qualificados nos autos. 

Observe-se pela sentença juntada no ID 30785590 que a dívida 

exequenda foi extinta nos autos do embargos à execução nº 

1003132-95.2019.8.11.0003. É o relatório. Decido. No caso, tendo em vista 

a extinção da dívida por sua insubsistência, de rigor a extinção do feito. 

Ante o exposto, declaro extinta a presente ação, ante o pagamento do 

débito, conforme o art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Proceda-se com o cancelamento de eventuais penhoras realizadas nos 

autos, ou caso ainda estiverem ligadas ao feito, levantando-a em favor do 

executado. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se, com as 

cautelas de estilo e anotações de praxe. Custas pelo exequente, o qual é 

isento. P. R. I.C."

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601204 Nr: 5640-23.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON MYLLER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/O

 PRONUNCIO o acusado Elivelton Myller da Silva para que seja julgado 

perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos 

descritos nos artigos 121, § 2º, II e IV do Código Penal – vítima Ricardo 

Marques da Silva e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – vítima 

Charliane Santos Dourado.Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se 

as partes para, em 05 dias, informarem as testemunhas que desejam 

oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 672377 Nr: 4638-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FERREIRA DA SILVA, RONICLEI 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MOURA - 

OAB:24.776-MT, LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - OAB:24.699-MT

 Trata-se de ação penal ofertada em desfavor de Eduardo Ferreira da 

Silva e Roniclei Ferreira da Silva, enquadrando-o nas sanções do artigo 

121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Encerrada a instrução 

probatória, o representante do Ministério Público apresentou memoriais 

orais, fls. 147/150. A defesa dos acusados, por sua vez, apresentou 

suas alegações finais, arguindo, em sede preliminar, a nulidade dos autos, 

ante a ausência de resposta à acusação, fls. 159/177. Breve relato.

 Perscrutando os autos, verifica-se que razão assiste à defesa dos 

acusados, uma vez que, no primeiro momento, os réus foram citados por 

edital, porém, não houve a apresentação da defesa, passando-se à 

instrução processual.

Deste modo, como forma de sanar a nulidade aventada pela defesa, hei 

por bem acolher a preliminar arguida para chamar o feito à ordem e 

oportunizar a apresentação de resposta à acusação.

Diante do exposto,

 Decido:

 I – Acolho a preliminar arguida pela defesa dos acusados.

II – Intime-se a defesa dos acusados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar resposta à acusação.

III – Após, voltem-me para deliberar.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 630280 Nr: 2505-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUMIR SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Camilo de Souza Junior 

- OAB:7.043/MT, RAYRANA SANTANA FERREIRA - OAB:23945/B

 I – Homologo a desistência formulada pelo Ministério Público, conforme fls. 

184.

II – Acolho a alegação contida à fl. 182, dando por justificada a ausência 

da testemunha Policial Militar Aparecido Flores de Souza, na audiência 

outrora designada e, de consequência, determino seja remetida cópia 

desta decisão à Autoridade Policial para conhecimento.

III – Considerando que respondo por esta Vara Criminal a título de 

substituição, não havendo mais pauta para realização de audiências de 

réus soltos no período correspondente, aguarde-se o retorno da 

magistrada titular para a designação da audiência de continuidade em 

conformidade com a sua pauta de audiências.

 IV – Dê ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 663634 Nr: 12101-98.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON WESLEY PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 3. Dispositivo.I – INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão que 

decretou a revelia do acusado formulada pela Defesa.II – Considerando 

que respondo por esta Vara Criminal a título de substituição, não havendo 

mais pauta para realização de audiências de réus soltos no período 

correspondente, aguarde-se o retorno da magistrada titular para a 

designação da audiência para a inquirição da testemunha Suza Adilis da 

Silva Marques, fls. 144, em conformidade com a sua pauta de audiências. 

III – Dê ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665791 Nr: 14010-78.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN LUCAS VEIGA SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLÁUDIO LUVIAN - 

OAB:16715-A

 Código: 665791

Decisão interlocutória

A Organização Mundial de Saúde em 13 de março de 2020 decretou 

pandemia mundial em decorrência do coronavírus, situação já conhecida 

por todos. Em decorrência, vários entes estatais passaram a tomar 

medidas de urgência visando contribuir com a redução de circulação de 

pessoas, em especial àquelas que se encontram mais vulneráveis ao 

vírus.

Desta feita, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou, inicialmente, a 

Portaria-Conjunta n. 249/2020, lavrada em 18 de março de 2020, que, 

entre vários dispositivos, suspendeu as atividades externas do Poder 

Judiciário, inclusive a realização de audiências instrutórias de réus 

presos, sessões de Tribunal de Júri de réus presos e audiências de 

custódia e outros até 20 de abril de 2020.

 Ocorre que, no dia 07 de abril de 2020, o Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso editou a Portaria-Conjunta n. 281/2020, que prorrogou o 

prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas e de quaisquer dependências do serviço judicial, bem como 

prorrogou o regime obrigatório de teletrabalho, até 30 de abril de 2020.

Assim sendo,

I – Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência deste 

Juízo, CANCELO a audiência destes autos.

II – Por outro lado, considerando que respondo por esta Vara Criminal a 

título de substituição, não havendo mais pauta para realização de 

audiências de réus soltos no período correspondente, aguarde-se o 

retorno da magistrada titular para a redesignação do ato em conformidade 

com a sua pauta de audiências.

 III – Dê-se ciência às partes.

Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 667579 Nr: 572-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 Código: 667579

Decisão interlocutória

A Organização Mundial de Saúde em 13 de março de 2020 decretou 

pandemia mundial em decorrência do coronavírus, situação já conhecida 

por todos. Em decorrência, vários entes estatais passaram a tomar 

medidas de urgência visando contribuir com a redução de circulação de 

pessoas, em especial àquelas que se encontram mais vulneráveis ao 

vírus.

Desta feita, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou, inicialmente, a 

Portaria-Conjunta n. 249/2020, lavrada em 18 de março de 2020, que, 

entre vários dispositivos, suspendeu as atividades externas do Poder 

Judiciário, inclusive a realização de audiências instrutórias de réus 

presos, sessões de Tribunal de Júri de réus presos e audiências de 

custódia e outros até 20 de abril de 2020.

 Ocorre que, no dia 07 de abril de 2020, o Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso editou a Portaria-Conjunta n. 281/2020, que prorrogou o 

prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas e de quaisquer dependências do serviço judicial, bem como 

prorrogou o regime obrigatório de teletrabalho, até 30 de abril de 2020.

Assim sendo,

I – Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência deste 

Juízo, CANCELO a audiência destes autos.

II – Por outro lado, considerando que respondo por esta Vara Criminal a 

título de substituição, não havendo mais pauta para realização de 

audiências de réus soltos no período correspondente, aguarde-se o 

retorno da magistrada titular para a redesignação do ato em conformidade 

com a sua pauta de audiências.

 III – Dê-se ciência às partes.

Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2020.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 678378 Nr: 10003-09.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 15193

 Código: 678378

Decisão interlocutória

A Organização Mundial de Saúde em 13 de março de 2020 decretou 

pandemia mundial em decorrência do coronavírus, situação já conhecida 

por todos. Em decorrência, vários entes estatais passaram a tomar 

medidas de urgência visando contribuir com a redução de circulação de 

pessoas, em especial àquelas que se encontram mais vulneráveis ao 

vírus.

Desta feita, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou, inicialmente, a 

Portaria-Conjunta n. 249/2020, lavrada em 18 de março de 2020, que, 

entre vários dispositivos, suspendeu as atividades externas do Poder 

Judiciário, inclusive a realização de audiências instrutórias de réus 

presos, sessões de Tribunal de Júri de réus presos e audiências de 

custódia e outros até 20 de abril de 2020.

 Ocorre que, no dia 07 de abril de 2020, o Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso editou a Portaria-Conjunta n. 281/2020, que prorrogou o 

prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas e de quaisquer dependências do serviço judicial, bem como 

prorrogou o regime obrigatório de teletrabalho, até 30 de abril de 2020.

Assim sendo,

I – Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência deste 

Juízo, CANCELO a audiência destes autos.

II – Por outro lado, considerando que respondo por esta Vara Criminal a 

título de substituição, não havendo mais pauta para realização de 

audiências de réus soltos no período correspondente, aguarde-se o 

retorno da magistrada titular para a redesignação do ato em conformidade 

com a sua pauta de audiências.

 III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 696045 Nr: 8420-52.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAYO PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO ZANCHET 

GIRARDELLO - OAB:11033/B - MT

 I – Atendendo à determinação de fls. 209/210, DESIGNO o dia 01 de junho 

de 2020, às 13h30min, para a inquirição da vítima João Honório, a ser 

realizada por meio de videoconferência e presidida por este Juízo.

II – Expeça-se carta precatória à Comarca de Sarandi/PR para a intimação 

da vítima João Honório, conforme endereço de fls. 138, solicitando ao 

Juízo deprecado que promova a condução do ofendido à sala especial de 

videoconferência na data aprazada e informe o e-mail para o recebimento 

do convite de acesso pertinente. Solicite-se urgência no cumprimento da 

missiva, visto se tratar de RÉU PRESO.

III – Sem prejuízo dessas providências, oficie-se ao Diretor do 

estabelecimento prisional local, requisitando informações, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre as providências adotadas para o acompanhamento do 

estado de saúde do acusado Kayo Pereira Rodrigues, visto que, segundo 

alega a defesa, o réu apresenta quadro de infecção intracraniana e 

precisa realizar consultas médicas periodicamente, além de fazer uso de 

medicação controlada, providenciando-se o necessário para que o 

acusado receba os cuidados médicos adequados. Encaminhe-se cópia da 

petição e documentos de fls. 211/224.

IV – Intimem-se o Ministério Público e a defesa para que compareçam à 

audiência ora designada, bem como intime-se e requisite-se o réu, tendo 

em vista o seu direito de presença.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701327 Nr: 12373-24.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MATEUS OLIVEIRA PATRIOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS 

CUSTODIO JUNIOR - OAB:22128/A

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia para CONDENAR o réu VITOR MATEUS OLIVEIRA PATRIOTA, 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, § 4º, I e IV, do 

CP (1º fato), c/c art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP (3º fato), c/c art. 180, 

caput, do CP (4º fato) e art. 244-B do ECA, bem como ABSOLVÊ-LO da 

imputação prevista no art. 155, § 4º, I e IV, do CP (2º fato).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 705204 Nr: 2046-83.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR OLIVEIRA SANTOS GOMES, FLAVIO 

DUARTE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 Código: 705204

Decisão Interlocutória

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e a defesa não arguiu nenhuma das 

preliminares contidas nas hipóteses do art. 397, do Código de Processo 

Penal. O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos 

do art. 41, do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório 

suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia em relação ao réu Flávio Duarte de 

Almeida e DESIGNO o dia 04 de junho de 2020, às 13h30min, para a 

realização de audiência de instrução e julgamento.

II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o réu Flávio.

III – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

IV – No mais, aguarde-se a citação do réu Arthur Oliveira Santos Gomes, 

impulsionando-se o feito para apresentação de resposta à acusação.

Rondonópolis, 24 de abril de 2020.

Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 705292 Nr: 2090-05.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDJM, KADL, LDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:26.193-O OAB/MT

 Código: 705292

Decisão Interlocutória

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e a defesa não arguiu nenhuma das 

preliminares contidas nas hipóteses do art. 397, do Código de Processo 

Penal. O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos 

do art. 41, do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório 

suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia em relação aos réus Cleiton Brito 

de Jesus Manoel e Kairo Alves de Lima, e DESIGNO o dia 01 de junho de 

2020, às 13h50min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas, bem como os réus Cleiton e 

Kairo.

III – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

IV – No mais, aguarde-se a citação do réu Lussandro de Arruda, cuja 

prisão foi decretada às fls. 100/103, impulsionando-se o feito para 

apresentação de resposta à acusação.

Rondonópolis, 24 de abril de 2020.

Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito em Substituição Legal

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695281 Nr: 7679-12.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MARCOS DA SILVA FELIX, PEDRO 

HENRIQUE CARVALHO SILVA, HENRIQUE LEAL RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - OAB:21.614-MT, MARCELO AGDO 

CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Autos nº 7679-12.2019.811.0064 – Cód. 695281

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentadas pelos réus ALEX MARCOS 

DA SILVA FELIX, PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA e HENRIQUE LEAL 

RIBEIRO não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 De outro giro, em razão da PORTARIA-CONJUNTA nº 249, de 18 de março 

de 2020, em virtude da situação excepcional decorrente da pandemia de 

COVID-19, informo que a audiência de instrução e julgamento será 

realizada pelo sistema de videoconferência no dia 28.04.2020 às 

14h00min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, o 

acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Por fim, informo que os policiais/testemunhas SGT/PM PEDRO JOSÉ DA 

SILVA, PM KELSON RICARDO TELLES PASSINATO, as vítimas LETÍCIA 

ARAUJO ARAGÃO, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR e LEYDIANE 

CRISTINA CHAVES, bem como o advogado MARCELO AGDO CRUVINEL, 

DEFENSORIA PÚBLICA e MINISTÉRIO PÚBLICO foram intimados via telefone 

acerca do ato designado, ocasião em que expressaram concordância com 

a realização do mesmo. De igual modo, a assessoria deste juízo diligenciou 

junto a Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Corrêa noticiando data e 

horário em que o ato se realizará para separação dos réus segregados, 

para serem interrogados.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700381 Nr: 11678-70.2019.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNEZA BRITO DOS SANTOS, ALEXANDRE 

ALVES DA SILVA, OSEIAS BRITO DOS SANTOS, JOÃO PAULO MOREIRA 

DE SOUZA, KAIQUE FRANCA XAVIER, CARLOS VINICIUS MARINHO DE 

OLIVEIRA, WIGOR CONCEIÇÃO LEAL, WESLLEY DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, ELLEN MARCIA GALVÃO ITACARAMBY - 

OAB:16989/O-MT, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:18.950-MT, MARCELO ALVES SANTOS SILVA - 

OAB:27.771-0/MT, Mariele Anicesio de Oliveira - OAB:23936-0/MT, 

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556-MT

 Intimação do Advogado Doutor Douglas Cristiano Alves Lopes - 

OAB:15.616 MT, ELLEN MARCIA GALVÃO ITACARAMBY - 

OAB:16989/O-MT, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:18.950-MT, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556-MT, 

para apresentar as razões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641860 Nr: 3315-02.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEMAR BARBOSA ALVES - 

OAB:24.628/0-MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 06/07, para CONDENAR o réu Alan Carneiro da Silva, brasileiro, 

convivente, nascido em 31/03/1988, natural de Candeal/BA, portador do 

RG 1598074415 SSP/BA e CPF 858.638.605-70, filho de Adney Carneiro 

da Silva, residente na Av. Bandeirantes, nº 2671, Bairro Centro, cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime 

estampado no artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640824 Nr: 2315-64.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON SILVA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERMY BERBERT 

CRUVINEL - OAB:19492-MT, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19490-MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 06/09, para CONDENAR o réu Nilton Silva de Queiroz, brasileiro, 

casado, nascido em 18/01/1978, natural de Rondonópolis/MT, portador do 

RG 1057519-7 SSP/MT e CPF 627.840.501-00, filho de Mario Fagundes de 

Queiroz e Almida Alves da Silva de Queiroz, residente na Rua 02, Casa 

20, Bairro Jardim Hortências, nesta cidade e Comarca de 

Rondonópolis/MT, como incurso na prática dos crimes estampados no art. 

15, caput, da Lei nº 10.826/03; art. 150, § 1°, do Código Penal; art. 147 c/c 

art. 70 (quatro vezes), ambos do Código Penal e art. 21, do Decreto-Lei nº 

3.688/41 c/c art. 69, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641016 Nr: 2502-72.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO JOSÉ CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616-MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 03/04, para CONDENAR o réu Ronaldo José Cesconetto, brasileiro, 

casado, nascido em 12/01/1981, natural de Cascavel/PR, portador do RG 

1940064-0 SSP/PR e CPF 867.994.101-82, filho de Alvaneo de Luca 

Cesconetto e de Miria Cesconetto, residente na Rua GV-38, nº 45, quadra 

40, Bairro Granville, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como 

incurso na prática do crime estampado no artigo 12, caput, da Lei 

10.826/2003.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700695 Nr: 11932-43.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ, 

WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA, ERINALDO RODRIGUES VIEIRA, 

ADELINO MESSIAS DE SOUZA, MARCELO FERREIRA DA SILVA, JOAO 

BOSCO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CLEYSON BATISTA DA SILVA - OAB:19.275/MT, 

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992, VALDOMIRO DE 

LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:SSP/MG 9556

 Certifico que no dia22/04/2020 às 10h:05min e no dia 24/04/2020, às 

11h:04min tentei contato telefônico com o acusado Erinaldo Rodrigues 

Vieira, todavia, sem êxito, razão qual procedo a intimação do douto 

causídio Adeir Alexsander Froder, a fim de fornecer ao juízo contato 

telefônico de seu cliente, a fim de comunicá-loda realização de audiência 

de instrução e julgamento.

Armedina Martins de Souza

mat. 30759

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701991 Nr: 12843-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE FLUCH MOREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616-MT

 Intimação do advogado Douglas Cristiano Alves Lopes, acerca da 

audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 05/05/2020, às 

14:10 horas, a ser realizada através do Sistema de Videoconferência 

Lifesize, tudo nos termos da Portaria 001/2020 da 5ª Unidade Judiciária 

Criminal de Rondonópolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 696435 Nr: 8793-83.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACY ALVES DOS SANTOS, LAURINDA 

CORREIA, HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24.749/O-MT, DEFENSOR - OAB:, GETULIO BALDOINO 

DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193, MARÍLIA MESQUITA MIRANDA 

- OAB:23263/O-MT, YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS - 

OAB:22287/O

 Certifico que, nesta data, encaminhei cópia digitalizadas para as partes

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700695 Nr: 11932-43.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINALDO RODRIGUES VIEIRA, ADELINO 
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MESSIAS DE SOUZA, MARCELO FERREIRA DA SILVA, JEFFERSON 

RODRIGUES DE SOUZA SÁ, WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA, 

JOAO BOSCO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CLEYSON BATISTA DA SILVA - OAB:19.275/MT, 

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992, VALDOMIRO DE 

LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:SSP/MG 9556

 Certifico que, nesta data, encaminhei cópia digitalizadas para as partes

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702258 Nr: 13039-25.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA, 

MARCOS VINICIUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, GEAN 

GUILHERME DA COSTA GASPARETO - OAB:24.589/MT

 Certifico que, nesta data, encaminhei cópia digitalizadas para as partes

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1012012-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CICERA VIEIRA MODESTO OAB - 621.297.161-72 (REPRESENTANTE)

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MACEDO DA SILVA OAB - 632.670.121-04 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo : 

1012012-76.2019.8.11.0003. REPRESENTANTE: CICERA VIEIRA MODESTO 

REPRESENTANTE: ANTONIO MACEDO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

requerimento de providências protetivas formulado por CICERA VIEIRA 

MODESTO em desfavor de ANTÔNIO MACEDO DA SILVA, ambos 

qualificados, diante da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006. Consigno que, há mais de 06 

(seis) meses, não houve nenhuma informação de descumprimento das 

providências protetivas por parte do indiciado, razão pela qual justifica o 

arquivamento do presente feito. Após, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Passo a decidir. Sem maiores delongas, insta consignar que as 

medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, e, por isso, 

somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade 

e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais providências caráter 

definitivo. Diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem 

caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do 

presente feito nos termos do que determina o Artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas 

medidas em havendo necessidade. ISTO POSTO, JULGO EXTINTA a 

presente medida protetiva de urgência e determino o seu ARQUIVAMENTO 

nos termos do Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Intime-se 

a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer 

momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, 

havendo novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. Após, 

arquive-se o feito mediante as formalidades legais. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

27 Abril 2020. Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002260-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA GOMES DE CASTRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, em cumprimento à 

Portaria CGJ Nº 142 de 08/11/2019, que determina o cumprimento de 

mandados judiciais em comarca diversa à do juízo de origem, quando se 

tratar de processo eletrônico que tramita do sistema PJE, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003053-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROGERIO CALEFFI (AUTOR(A))

WILLIAM PEREIRA CALEFFI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007/CGJ, Intime-se a 

parte autora através de seus advogados para no prazo de 05 ( cinco ) 

dias, manifestar acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 

31498030, bem como no mesmo prazo efetuar o recolhimento referente ao 

ressarcimento das diligências empreendidas no valor de R$ 378,00.

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 
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Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004792-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR ZIMARO (REQUERENTE)

LEANDRA APARECIDA BEGHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR JOLANDO NEVES (REQUERIDO)

MEIRE SELMA ANDRADE NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004792-54.2020.8.11.0015. REQUERENTE: AUGUSTO 

CESAR ZIMARO, LEANDRA APARECIDA BEGHINI REQUERIDO: JOACIR 

JOLANDO NEVES, MEIRE SELMA ANDRADE NEVES Vistos em correição. 

Verifico que a peça inicial foi endereçada ao Juízo da 2ª Vara Cível desta 

Comarca, bem como distribuído por dependência aos autos cód. 201623 

que lá tramita. Posto isso, declino da competência deste Juízo para 

processar e julgar este feito e determino a remessa destes autos ao Juízo 

da 2ª Vara Cível desta Comarca, mediante as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop- MT, 26 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004747-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON DE ANDRADE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004747-50.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCOS 

ROBERTO CAMARGO EXECUTADO: EVERSON DE ANDRADE ARAUJO 

Vistos em correição. A parte exequente pugna pela concessão da 

gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes 

que não têm condições de pagar as custas 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 exequente para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 26 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003888-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ODILO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE FRANCISCA NEVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1003888-34.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: 

ENIO ODILO RODRIGUES EXECUTADO: TATIANE FRANCISCA NEVES DE 

ARAUJO 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 custas 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 requerente para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo 
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único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 24 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 166643 Nr: 1461-62.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRIICAM - ATIVIDADE BRASIL. DE INVEST. 

NA IND., COM. E AGRONEG. MUNDIAL LTDA, MILTON HEITOR DOS 

SANTOS, PATRICK SHARON DOS SANTOS, LORENI BATISTELLA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGOEXTINTO o processo, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código de ProcessoCivil.Condeno a parte 

requerente a pagar as custasjudiciais e as despesas processuais. Sem 

honorários advocatícios pelainexistência de litigiosidade.Interposto recurso 

de apelação, independentemente deanálise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido oprazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça,com os 

nossos cumprimentos.Registro automático da sentença com sua 

publicação,dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá sercertificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada 

forrequerido em 15 dias.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153745 Nr: 1788-41.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA VILAPAR LTDA. ME, MARCOS 

ALEXANDRO PACHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Civil. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 

485,inciso VIII, do mesmo Codex.Custas e as despesas processuais, por 

conta da parteexequente. Sem condenação em honorários advocatícios, 

dada a inexistência delitigiosidade.Interposto recurso de apelação, 

independentemente deindevida 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 

nossoscumprimentos.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, anote-se, baixe-se e 

arquive-se,com as anotações necessárias.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 223577 Nr: 1803-68.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ SCANAGATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061/B, GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR - OAB:15824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

 Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo-a extinta, nos termos do arts. 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie por 

forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex.Defiro o pedido da 

parte exequente para levantamento do valor depositado judicialmente às p. 

158/159, devendo ser levantado em favor dela, por meio de alvará judicial, 

a serem transferidos para a conta informada em petição de p. 162.Custas 

e despesas processuais, por conta da parte executada, nos termos da r. 

sentença de p. 125/134.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.Preclusas as vias recursais, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 262489 Nr: 5123-92.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZELI DA SILVA SANTOS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORRESPONDENTE BANCÁRIO BRADESCO - 

CRISTINA BABY, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline Salete Pedroski - 

OAB:21.070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:MT/13.604-A, KELLI SABRINA ZAVADZKI GRAF - 

OAB:14816/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:OAB/MT 17209-A

 Vistos em correição. [...] Dessa forma, a ausência de oposição aos 

valores depositados, mesmo estando devidamente intimada, enseja a 

extinção do feito pela satisfação da obrigação. Calha acentuar, para o 

levantamento e transferência dos valores depositados na conta única 

depósitos judiciais pela parte executada como forma de cumprimento da r. 

sentença exarada às p. 44/47, é necessário que a parte exequente seja 

intimada para indicar conta bancária a ser transferido o montante 

vinculado aos autos.Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do 

processo, pois exaurido o seu mérito, pelo pagamento.Não há constrições 

ou restrições, nem liberações ou diligências outras a serem promovidas. 

Sem pendências, salvo o valor depositado em favor da parte exequente 

na conta “depósitos judiciais”, que deverá ser levantado em favor dela.Isto 

posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do arts. 

924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.Intime-se a parte 

exequente para informar os dados bancários para transferência dos 

valores depositados nos autos às p. 49/51. Após, levante-se o valor 

consignado em favor dela, por meio de alvará judicial. Custas e despesas 

processuais por conta da parte executada, nos termos da r. sentença de 

p. 44/47.Interposto recurso de apelação, independentemente da análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas.P. I. C.Sinop - MT, 24 de abril de 

2020.Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 129879 Nr: 9094-95.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITA DE OLIVEIRA HERTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INVESTCRED/PONTOCRED S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI - OAB:17.110-MT, ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHITON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de p. 221, a determinar o levantamento dos valores 

depositados durante o curso do processo na forma de consignação em 

pagamento, consoante extratos da conta depósitos judiciais de p. 207/218, 
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com os acréscimos advindos da conta única até zera-la, em favor da 

parte requerida, na forma pretendida, devendo a transferência ser 

realizada na conta bancária por ela indicada (p. 221), por meio de alvará 

judicial.

Na sequência, manifestem-se as partes em 05 dias, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entenderem de direito.

 Por fim, defiro também a alteração no cadastro de procuradores da parte 

requerida, a determinar seja procedida a alteração na capa dos autos, 

bem como no sistema, para que conste como advogada da parte requerida 

a nobre causídica Cristiane Belinati Garcia Lopes, inscrita na OAB/MT sob 

o n.º 11.877-A, conforme faz prova procuração e substabelecimento de p. 

222V/226.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156926 Nr: 4012-49.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SALVADORI, DELCIMARA DALEFFE 

SALVADORI, DEALMIR SALVADORI, LUCIENE CILIÃO SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, RODRIGO MISCHIATTI 

- OAB:7.658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Intime-se o advogado da parte executada acerca da constrição realizada 

nos autos, para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004841-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA VIEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE SINOP PREVI-SINOP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004841-95.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARINA 

VIEIRA PEREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP 

PREVI-SINOP Vistos em correição. De ver que o presente feito foi 

distribuído equivocadamente a este juízo, visto que se trata de matéria que 

é de competência da Vara Especializada da Fazenda Pública desta 

Comarca. Assim, não sendo este o juízo competente, pois a matéria 

trazida à baila está afeta à referida vara especializada, o declínio da 

competência para presidir e julgar a causa é uma imposição legal. Isto 

posto, DECLINO a competência em prol da Vara Especializada da Fazenda 

Pública desta Comarca, a determinar seja o feito para lá redistribuído sem 

demora, com a remessa devida, feitas as anotações e baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de abril de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004138-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN BRUNO RAMOS AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004138-67.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ITAU 

SEGUROS S/A REQUERIDO: LUAN BRUNO RAMOS AMORIM Vistos em 

correição. Verificado da petição inicial o intento na busca e apreensão do 

veículo Jetta, marca Volkswagen, ano 2009, cor preto, CHASSI 

3VWRE61K99M157092, placas NJW 3528, RENAVAM 158155050, 

alegando estar alienado fiduciariamente. No entanto, conforme contrato de 

alienação fiduciária em garantia (Num. 31116592), o veículo alienado é 

distinto do que se pretende a busca e apreensão, ou seja trata-se de um 

Hyundai 16V – AT G4C, modelo I30, ano 2010, cor prata, CHASSI 

KMHDC51EBBU274821, placas EUH 9116. Portanto, esclareça a 

requerente tais incongruências, em 05 dias, apresentando os dados e 

informações que julgar pertinentes, sob o risco de ser indeferida a medida 

liminar. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de abril de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008604-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VECELLI PARTICIPACOES S/A (EMBARGANTE)

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (EMBARGANTE)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008604-41.2019.8.11.0015. EMBARGANTE: VECELLI 

COMERCIAL AGRICOLA LTDA., VECELLI PARTICIPACOES S/A, EDIMAR 

JOSE VENDRUSCOLO EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos em 

correição. Diante da decisão que negou provimento ao agravo de 

instrumento n.º 1015276-13.2019.8.11.0000, aportada no Num. 26728015, 

DETERMINO à parte embargante para, querendo, no prazo de 15 dias, 

preparar a causa, nos termos da decisão de Num. 23780277, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Quanto à manifestação da parte embargada, 

na petição de Num. 26539388, será analisada em momento oportuno. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004357-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THE BRANDS TRADER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DEL BIANCO DE OLIVEIRA OAB - SP257240 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO DIAS CAVALHEIRO - DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1004357-80.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: THE 

BRANDS TRADER LTDA - ME EXECUTADO: ALECIO DIAS CAVALHEIRO - 

DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES - ME Vistos em correição. Ação de 

execução de título extrajudicial proposta por The Brands Trader Ltda, em 

face de Alecio Dias Cavalheiro - Distribuidora e Representações - ME, 

todos qualificados. Na forma dos arts. 827 e seguintes do CPC, expeça-se 

mandado de citação (pessoal ou por hora certa), penhora e avaliação, 

para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. 

Vencido o prazo sem pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, 

o senhor Oficial de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens 

porventura encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de 

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. 
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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. Da penhora deverá ser intimados a parte 

executada e seu eventual cônjuge. Este último apenas se a constrição 

recair sobre bem imóvel. Dicção a teor 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 § 1º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal 

e a com hora certa, acima delineadas, incumbirá à parte exequente 

requerer e promover sua citação por edital. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento mencionado, o arresto converter-se-á 

em penhora, independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, 

do CPC. Poderá a parte exequente, como forma de presunção absoluta 

contra terceiros, se for imóvel, averbar na matrícula do imóvel, mediante 

apresentação ao Registro de Imóveis 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. 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. 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. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 27 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004461-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATC PARTICIPACOES E INCORPORADORA EIRELI (REU)

ALCIONIR TOLOTTI CHALITO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1004461-72.2020.8.11.0015. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REU: ATC PARTICIPACOES E 

INCORPORADORA EIRELI, ALCIONIR TOLOTTI CHALITO Vistos em 

correição. Ação monitória proposta por Cooperativa De Crédito, Poupança 

e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, em face de ATC 

Participações Incorporadora Eireli e Alcionir Tolotti Chalito, todos 

qualificados, com base em Contratos de Concessão de Limite de Créditos 

de n° B80234770-1 / B80234931-3 /B80235162-8, cujos valores 

disponibilizados não foram adimplidos, embora utilizados meios 

convincentes a tal mister. Logo, cite-se as partes requeridas para pagar o 

débito apresentado em 15 dias; ou, querendo, neste mesmo prazo, 

oferecer embargos monitórios. Expeça-se mandado de citação e 

pagamento, na forma requerida, cientificando-se a parte demandada que o 

pronto pagamento a isentará das custas processuais, estabelecidos, 

neste caso, os honorários advocatícios da parte ex adversa em 5% do 

valor atribuído à causa, sendo que a parte requerente dará quitação da 

obrigação, nos termos do art. 701, caput, e § 1°, do Código de Processo 

Civil. Advirta-se ainda a parte requerida de que se não houver 

cumprimento da obrigação e nem oferecimento de embargos no prazo 

assinalado, poderá constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 

hipótese em que o processo prosseguirá na forma prescrita no art. 513 e 

seguintes do CPC. Procedam-se as intimações de praxe diretamente a 

quem está indicado explicitamente no corpo da inicial. Anote-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004777-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DE MARCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-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 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004777-90.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VALDEMAR 

DE MARCO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Vistos em correição. Pretensão indenizatória de 

seguro obrigatório DPVAT, movida por Valdemar de Marco em face da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A., ambos 

qualificados. Pediu a parte requerente a condenação da requerida ao 

pagamento do valor da diferença referente à indenização do seguro 

obrigatório, do qual recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50 

em razão das lesões advindas de acidente de trânsito ocorrido em 26 de 

novembro de 2015. Juntou documentos de Num. 6061608, 6061614, 

6061620, 6061624, 6061762, 6061770, 6061776, 6061779, 6061783, 

6061786, 6061792, 6061798, 6061806, 6061811, 6061944, 6061814, 

6061817, 6061820, 6061824, 6061831, 6061836, 6061839, 6061844, 

6061850, 6061858, 6061865, 6061866, 6061871, 6061878, 6061885, 

6061890, 6061893, 6061899, 6061901, 6061905, 6061913, 6061916, 

6061920, 6061932 e 6061938. Determinada a realização de prova pericial 

pela r. decisão de Num. 6654182, esta foi produzida pelo Instituto Médico 

Legal – IML, que apresentou o laudo qualificando o grau das lesões 

sofridas pela parte requerente (Num. 8222501). Citada (Num. 7338014), a 

requerida apresentou contestação em petição de Num. 7290554 – p. 

01/21, com os documentos de Num. 7290557, 7290560, 7290562, 

7290573, 7290575, 7290583, 7290590, 7290592 e 7290596. Informou o 

desinteresse na realização de audiência de conciliação, a pugnar pelo 

cancelamento da designação (Num. 7290633). Alegou preliminarmente a 

ausência de interesse processual pela satisfação da indenização na 

esfera administrativa; ausência de pressuposto de constituição e 
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desenvolvimento válido regular do processo, haja vista que o requerente 

não colacionou seu comprovante de residência para fixação do foro 

competente e ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro, 

eis que os documentos estão ilegíveis. No mérito, afirmado que há 

insubsistência do pedido, eis que a pretensão da parte autora já foi 

satisfeita administrativamente nos termos da súmula n.º 474 do STJ, 

inexistindo saldo residual. Discorreu sobre a inaplicabilidade do CDC; 

incidência de correção monetária, que deve ser a partir do ajuizamento da 

ação, juros moratórios a contar da citação e honorários advocatícios no 

patamar mínimo. Por fim, defendeu a total improcedência da ação, com a 

condenação da parte autora nos ônus de sucumbência. Impugnação à 

contestação em petição de Num. 8078196, oportunidade em que foram 

rebatidos os argumentos lançados na peça defensiva. Após a realização 

da perícia médica a parte autora manifestou o interesse na realização de 

audiência de conciliação, sendo o termo juntado em Num. 8310683. 

Instadas, a parte requerida, informou não ter interesse em composição 

amigável e pugnou pela produção de prova documental, pericial, 

depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas. A parte autora nada 

requereu, conforme certidão de Num. 10656983. Relatados e examinados. 

Julgo. Relatados e examinados. Julgo. O feito comporta o julgamento 

antecipado da lide por versar sobre matéria de direito e de fato que 

dispensa a produção de outras provas em audiência. A prova pericial foi 

antecipada. Nenhuma das partes alegou prejuízo, tampouco se opuseram, 

a se tornar desnecessária a realização de nova prova pericial. As provas 

carreadas aos autos são suficientes para formar o necessário 

convencimento, não encontrando, portanto, nenhum óbice quanto a 

aplicação do disposto nos arts. 353 e 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Da preliminar de ausência de interesse processual Calha assentar 

que o recibo referente ao pagamento da indenização do seguro obrigatório 

DPVAT na via administrativa possui plena validade. Entretanto, só dá 

ampla quitação ao valor nele declinado, o que não impossibilita a parte 

autora de pleitear eventual diferença em juízo, exatamente o caso. Nesse 

sentido, segue aresto ora compilado com destaques: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 

RECIBO DE QUITAÇÃO EM FACE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO 

IMPEDE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA 

SECURITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA MÉDICA PARA CONSTATAÇÃO DO GRAU DA INVALIDEZ E 

CORRETA QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. SENTENÇA 

ANULADA, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO, INCLUSIVE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

MÉDICA. 1 - O recibo de quitação referente ao pagamento administrativo 

não impede o ajuizamento de ação para recebimento de diferença do valor 

da cobertura. 2- Em caso de invalidez permanente, total ou parcial, 

deve-se mensurar o grau da lesão indicativo do quantum indenizável, 

conforme tabela de valores anexa à Lei nº 11.945/2009, cuja 

constitucionalidade já encontra-se reconhecida (ADI 4627, Dje 

03/12/2014). 3 - Súmula 474 do STJ, in verbis: A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. 4 - Imprescindível realização de perícia 

médica para constatação da gradação da lesão, possibilitando 

quantificação do montante indenizatório. 5 - Sentença anulada, com 

retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Apelo 

conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores 

integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Apelo nº 

0147690-66.2015.8.06.0001, por unanimidade, por uma de suas Turmas, 

em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto da 

eminente Relatora. Fortaleza, 31 de maio de 2017. Rosilene Ferreira T. 

Facundo Relatora (Juíza Convocada) Portaria 1712/2016”. (TJ-CE - APL: 

01476906620158060001 CE 0147690-66.2015.8.06.0001, Relator: 

ROSILENE FERREIRA TABOSA FACUNDO - PORT 1.712/2016, 1.ª Câmara 

Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2017). Assim, a parte autora tem 

interesse processual para ingressar com a presente demanda, vez que 

busca a atualização, com juros e correção monetária, do admitido valor 

recebido na via administrativa. Logo, deve ser rechaçada a preliminar em 

voga. Da preliminar de ausência de pressuposto processual em razão da 

ausência de comprovante de residência Tal preliminar deve ser de pronto 

afastada, uma vez que o comprovante de endereço, conquanto seja 

importante, de modo a evitar escolha de foro, não é documento 

indispensável à propositura da ação. Não é um dos requisitos da petição 

inicial, conforme art. 319 do CPC, desde que indicado na inicial, suprindo a 

exigência do inciso II do referido artigo. Tanto que a sua inexistência não 

caracteriza qualquer dos vícios elencados no art. 330 do mesmo Codex. 

De igual forma não se mostra impositivo quando outros documentos 

exibidos na inicial são suficientes e aptos, a sinalizarem e indicarem o 

endereço da parte requerente. Demais disso, o sinistro aconteceu nesta 

Comarca, onde a parte autora evidenciou domicílio. Nesse sentido, orienta 

a Súmula 540, do STJ: “Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui 

faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do 

acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, outros elementos materiais 

dos autos suprem a ausência do comprovante de residência. Do mérito 

Superadas as preliminares, cabe adentrar o mérito. A existência do 

acidente e as sequelas não despontam como pontos controvertidos nos 

autos. Afirmado e não contrariado a ocorrência do sinistro. Laudo pericial 

adiantado ao qual as partes não se opuseram. De modo que a questões a 

serem decididas dizem respeito, unicamente, ao nexo de causalidade e o 

respectivo montante da indenização em função do grau de lesão. Convém 

esclarecer que a questão debatida nos autos é regulada pela Lei nº 

6.194/1974. Para que a parte autora faça jus ao recebimento do seguro 

DPVAT, necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente e/ou 

despesas médicas; c) nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente; d) grau da lesão. Neste aspecto, cumpre destacar 

que a Lei n.º 6.194/1974, dispondo sobre o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, em sua redação primitiva, 

estabelecia que a indenização por invalidez permanente seria no valor de 

até 40 (quarenta) vezes o maior salário-mínimo vigente no país. Todavia, 

com a edição da MP n.º 340/2006, de 29/12/2006, convertida na Lei n.º 

11.482/2007, de 31/05/2007, a indenização por invalidez passou a 

observar o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), veja-se: 

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(...); I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007); II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007); III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso 

à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007).”. Desta 

forma, tendo o acidente ocorrido em 20/01/2014 – Num. 8257717), há que 

se observar o regramento estabelecido pela Lei n.º 11.482/2007, de modo 

que a indenização será de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo necessário que se estabeleça o grau da lesão para fins de 

estipulação do valor correspondente, conforme dispõe o § 1.º, do art. 3.º, 

da Lei n.º 6.194/1974: “§ 1.º - No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...); II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” 

Neste ponto, insta destacar que restou pacificado o entendimento de que 

a indenização securitária corresponderá à extensão da lesão e ao grau da 

invalidez, conforme verbete da Súmula n.º 474 do STJ: “Súmula 474 do 

STJ. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso dos autos, a avaliação médica pericial realizada (Num. 8222501) 

atesta que a parte requerente teve trauma crânio encefálica, tendo a fala 

comprometida e deambula com muita dificuldade. Submetida à 

traqueostomia, apresenta hérnia abdominal extensa e perda espacial, 

apresentou hemorragia subaracnoide residual à época e necessita de 

pessoa para ajudá-la. Apresentou dano cognitivo – comportamental 
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alienante; impedimento do senso do livre deslocamento corporal, 

resultando em lesões neurológicas. De igual forma apresenta perda 

completa de um dos membros superiores e perda completa de um dos 

membros inferiores, resultando em danos corporais segmentares, 

classificadas as lesões com repercussão intensa, na graduação de 

100%. Desse modo, a indenização deve tomar por base o valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), observando os percentuais da 

tabela prevista no anexo incluído pela Lei nº 11.945/2009, de acordo com 

órgão afetado, que, neste caso, é de 100% para a lesões neurológicas 

que cursem com dano cognitivo comportamental, correspondente a 

invalidez permanente total de 100%. Destarte, a indenização do Seguro 

Obrigatório por invalidez é devida no valor total de R$ 13.500,00. No 

entanto, segundo consta dos autos, a parte requerente recebeu 

administrativamente o valor de R$ 10.125,00, havendo complementação a 

ser feita na quantia de R$ 3.375,00. Aludido valor sofrerá correção, a 

incidir a partir da data do evento danoso. Súmula 580 do STJ, assim 

redigida: “Súmula nº 580. A correção monetária nas indenizações do 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 

6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. Nesse sentido tem sido a trilha pretoriana, conforme 

ementas a seguir compiladas, com excertos destacados: "AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 

Nº  580/STJ.  PAGAMENTO TEMPESTIVO REALIZADO 

ADMINISTRATIVAMENTE E EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE 

DEVIDO. ATUALIZAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A 

Súmula nº 580/STJ dispõe que "a correção monetária nas indenizações do 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 

6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso. " 2. A correção monetária incidirá somente nas hipóteses 

em que a indenização securitária não for paga no prazo legal, de modo 

que a mora da seguradora imporia a reparação das perdas ensejadas pela 

inflação e a recomposição do seu montante efetivo ao longo do tempo. Na 

espécie, a indenização foi feita tempestivamente e em quantia superior à 

efetivamente devida, tornando inviável a atualização monetária. 3. Agravo 

interno desprovido”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgInt-AREsp 

1338095; Proc. 2018/0192531-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze; Julg. 29/10/2018; DJE 05/11/2018; pág. 1888); 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO 

RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SEGURO. DPVAT. 

INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO 

SINISTRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. 

Ação de cobrança de indenização securitária devido a acidente que 

resultou na sua invalidez permanente. 2. Nas hipóteses em que se busca 

a indenização do seguro obrigatório DPVAT, o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 3. Recurso Especial conhecido e 

provido, com majoração de honorários”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; 

REsp 1.746.431; Proc. 2018/0137703-2; RS; Relª Minª Nancy Andrighi; 

Julg. 26/09/2018; DJE 05/10/2018; pág. 5739); "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO 

PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização (STJ, Súmula nº 257). A correção monetária nas 

indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do 

art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide 

desde a data do evento danoso (STJ, Súmula nº 580). Se cada litigante 

for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas 

entre eles as despesas processuais (CPC, art. 86). Nas demandas em que 

o proveito econômico for irrisório, os honorários são fixados entre o 

mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da causa, observados o grau 

de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o 

tempo despendido para seu serviço, como determina o art. 85, § 8º, do 

CPC/2015”. (TJ-MG; APCV 1.0480.15.020464-6/001; Rel. Des. Ramom 

Tácio; Julg. 31/10/2018; DJEMG 09/11/2018). Do mesmo modo, sobre o 

valor a indenizar fluem juros a partir da efetiva constituição da mora, que 

se deu com a citação, de acordo com o norte traçado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, via do verbete nº 426 de sua Súmula, do seguinte teor: 

“Súmula nº 426. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem 

a partir da citação”. É o que preconiza a jurisprudência sem discrepância. 

Vide os arestos destacados: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO DPVAT. Data do acidente. Correção do erro material. 

Honorários advocatícios. Arbitramento segundo equidade. Partes devem 

suportar a verba de acordo com o decaimento dos pedidos. Valor da 

indenização. Juros de mora. Incidência a partir da citação. Apelo provido”. 

(TJ-BA; AP 0500270-57.2015.8.05.0088; Salvador; Primeira Câmara Cível; 

Relª Desª Pilar Celia Tobio de Claro; Julg. 22/10/2018; DJBA 07/11/2018; 

pág. 437); “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 

DPVAT. REEXAME DA MATÉRIA. ARTIGO 1.030, CPC/15. JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO POSITIVO. RESP Nº 1.120.615/PR. RECURSO REPETITIVO. 

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. Nas ações em que 

se busca indenizações decorrentes do seguro obrigatório. DPVAT, por se 

tratar de ilícito contratual, os juros de mora deverão incidir a partir da data 

da citação. Acórdão parcialmente reformado em juízo de retratação 

positivo”. (TJ-MG; APCV 1.0151.10.002903-3/001; Rel. Des. Marcos 

Henrique Caldeira Brant; Julg. 10/10/2018; DJEMG 19/10/2018); “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). LEI N. 11.945/09. INDENIZAÇÃO. JUROS DE 

MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO. O Superior 

Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 426, definindo que os juros de mora 

na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. Ausente 

amparo legal para atualizar monetariamente o valor indenizatório do seguro 

DPVAT desde a edição da Medida Provisória nº 340/2006. O valor 

arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o 

trabalho desempenhado pelo patrono”. (TJ-MT; APL 136724/2017; Capital; 

Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg. 14/03/2018; DJMT 

19/03/2018; pág. 99). Na conjuntura, a procedência parcial do pedido é 

medido de rigor, nas bases retro expendidas. Isto posto, com rejeição da 

preliminar, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, com resolução de 

mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de 

condenar a requerida a indenizar seguro obrigatório DPVAT, por invalidez, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), que 

deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do evento 

danoso (20/01/2014), com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos desde a citação, ambos até o efetivo pagamento. 

A parte requerente decaiu de parcela mínima. Razão pela qual condeno a 

parte requerida a pagar custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que arbitro estes em 10% sobre o valor da 

condenação ora arbitrada. Dicção dos arts. 82, 84 e 85, § 2º, incisos I a 

IV, do CPC. Interposto recurso de apelação, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C. Sinop - 

MT, 27 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A., ambos qualificados, em virtude 

de acidente de trânsito ocorrido em 07 de maio de 2013, que teria lhe 

causado invalidez permanente devido as fraturas sofridas na mandíbula, 

antebraço direito, perna direita, luxação da clavícula direita e fratura de 

arcos costais à direita. Informado ter ajuizado ação para os fins colimados 

no Juizado Especial Cível desta Comarca em janeiro/2014, onde foi julgada 

procedente em primeiro grau e, em sede recursal foi reformada, sendo 

extinta sem análise do mérito, em razão da incompetência daquele Juízo 

para julgar ações de DPVAT, ante a necessidade de graduação da lesão. 

Narrado ter ocorrido a interrupção da prescrição, em 29/05/2014, data do 

despacho que ordenou a citação da requerida no processo que tramitou 

naquele Juízo, conforme disposto no § 1 º do art. 240 do CPC. Relatado ter 

acionada a requerida administrativamente. No entanto não formalizou o 

pedido devido a negativa dos atendentes. Atribuído valor à causa de R$ 

13.500,00, cuja pretensão busca ser indenizado, com a correção 

monetária que deverá incidir a partir de 29/12/2006. Juntou documentos de 

Num. 4624159, 4624160, 46124172, 4624196, 4624174, 4624162, 

4624163, 4624164 – p. 01/25, 4624165, 4624166 e 4624167. Determinada 

a realização de prova pericial pela r. decisão de Num. 4629071, esta foi 

produzida pelo Instituto Médico Legal – IML, que apresentou o laudo 

qualificando o grau das lesões sofridas pela parte requerente (Num. 

5581380 – p. 01/04). Citada, a requerida apresentou contestação (Num. 

4798448 – p. 01/19), com os documentos de Num. 4798357, 4798435, 

4798452, 4798456, 4798458, 4798461 e 4798464. Alegou preliminarmente 

a ausência de interesse processual pela falta de prévio requerimento 

administrativo; ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido regular do processo, haja vista que o requerente 

não colacionou seu comprovante de residência para fixação do foro 

competente e ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro, 

eis que os documentos estão ilegíveis. No mérito, afirmou que o limite da 

indenização deve ser levada em consideração a Lei vigente à época do 

acidente, com proporcionalidade no pagamento conforme a extensão da 

lesão, nos termos da súmula n.º 474 do STJ. Discorreu sobre a 

impossibilidade da incidência da correção monetária a partir da MP 

340/2006, devendo ser a partir do ajuizamento da ação, juros moratórios a 

contar da citação e honorários advocatícios no patamar mínimo. Por fim, 

defendeu a total improcedência da ação, com a condenação da parte 

autora nos ônus de sucumbência. Impugnação à contestação no Num. 

5473833 – p. 01/10, oportunidade em que foram rebatidos os argumentos 

lançados na peça defensiva. Na ocasião foram apresentados os 

documentos pessoais e comprovantes de endereço. Realizada audiência 

de conciliação (Num. 6809626). A sessão foi infrutífera. Instadas, a parte 

autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, diante das provas 

incontroversas constantes dos autos (Num. 7225855). A requerida pediu 

a produção de prova pericial, testemunhal, além do depoimento pessoal da 

parte autora (Num. 7310653). Indeferida a produção de prova oral, nos 

termos da r. decisão de Num. 7367051, sendo facultado à requerida a se 

manifestar acerca da prova pericial já apresentada no processo, esta 

advogou pela improcedência da demanda. No entanto, concordou com o 

laudo apresentado, reconhecendo como devido o valor de R$ 3.037,50, a 

título de indenização. Relatados e examinados. Julgo. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide por versar sobre matéria de direito e de fato 

que dispensa a produção de outras provas em audiência. As provas 

carreadas aos autos são suficientes para formar o necessário 

convencimento, não encontrando, portanto, nenhum óbice quanto a 

aplicação do disposto nos arts. 353 e 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Da ausência de interesse processual por falta de pedido 

administrativo A petição inicial está apta a iniciar uma ação quando, além 

de preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, permite à parte adversa 

a exata compreensão da demanda, possibilitando-lhe o exercício do 

contraditório como corolário da ampla defesa. No caso, é evidente a 

pretensão inicial e os fundamentos fáticos e jurídicos nos quais a parte 

autora a embasa, como já evidenciado. Ademais, ao contrário do 

defendido pela demandada, não há se falar em ausência de interesse 

processual, pois a ausência de prévio requerimento administrativo de 

pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT à seguradora, 

não afasta o direito da parte de recorrer ao judiciário para o recebimento 

da indenização pretendida, haja vista o princípio da inafastabilidade da 

apreciação do Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da CF. 

Do mesmo modo, não existe previsão legal no ordenamento jurídico 

brasileiro de que para a cobrança judicial da indenização securitária 

decorrente do seguro DPVAT é necessário o prévio requerimento 

administrativo. Nesse ínterim, seguem entendimentos jurisprudenciais ora 

compilados com destaques: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO 

DPVAT. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. 

Mostra-se desnecessário o esgotamento da via administrativa para 

ajuizamento da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 

Inteligência do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Apelo 

provido; sentença desconstituída”. (TJ-RS - AC: 70076775030 RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 29/03/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/04/2018); “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA O 

INGRESSO DE AÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE LIVRE ACESSO À JUSTIÇA. 

PREVISTO NO ART. 5.º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

DELIBERAÇÕES DA SENTENÇA DEVEM PERMANECEM INALERADAS. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso 

conhecido e desprovido. Esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de 

votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos exatos 

termos deste voto”. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0005175-75.2015.8.16.0018/0 - Maringá - Rel.: Aldemar Sternadt - - J. 

18.07.2016); “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DPVAT. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. PEDIDO ADMINISTRATIVO. LAUDO DO IML. Não há 

que se falar em falta de interesse de agir, pois a lei não exige que o 

beneficiário do seguro primeiramente recorra à via administrativa, para só 

então pleitear junto ao Poder Judiciário o valor que entende devido. O 

laudo do IML não é documento indispensável à propositura da ação de 

cobrança de Seguro DPVAT, tão pouco para a averiguação da invalidez, 

sendo esta possível de ser realizada por outros meios de prova”. (TJ-MG - 

Apelação Cível: AC 10024120680145002 MG, 14ª Câmara Cível, Relator: 

Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/03/2013, Data de Publicação 

19/03/2013); “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - DESNECESSIDADE 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA 

CASSADA. Frente à atual orientação do STJ, adiro ao entendimento da 

desnecessidade da comprovação da prévia recusa administrativa, a fim 

de que a parte se valha do judiciário para receber a indenização 

securitária decorrente do seguro DPVAT. Recurso provido; sentença 

cassada”. (TJ-MG - Apelação Cível: AC 10024123474496001 MG, 17ª 

Câmara Cível, Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 

10/04/2014, Data de Publicação: 25/04/2014). Por outro lado, houve sim, 

ao menos informado, a tentativa de busca da indenização via 

administrativa, não se efetivando em razão de ausência de atendimento, 

conforme narrado na inicial. Apesar da Súmula 42 do STJ exigir prévio 

requerimento administrativo, é certo que a parte requerida apresentou 

contestação e superaria a exigência sumulada, sendo que neste caso, 

margeando a litigância de má-fé, desprovido de lastro o argumento de que 

não houve prévio requerimento administrativo. Cediço que nesta hipótese 

a súmula restou plenamente respeitada, descabendo a alegação 

infundada. Logo, não merece prosperar a preliminar em voga. Da ausência 

de pressuposto processual em razão da ausência de comprovante de 

residência Tal preliminar deve ser de pronto afastada, uma vez que o 

comprovante de endereço, conquanto seja importante, de modo a evitar 

escolha de foro, não é documento indispensável à propositura da ação. 

Não é um dos requisitos da petição inicial, conforme art. 319 do CPC, 

desde que indicado na inicial, suprindo a exigência do inciso II do referido 

artigo. Tanto que a sua inexistência não caracteriza qualquer dos vícios 

elencados no art. 330 do mesmo Codex. De igual forma não se mostra 

impositivo quando outros documentos exibidos na inicial são suficientes e 

aptos, a sinalizarem e indicarem o endereço da parte requerente. Demais 

disso, o sinistro aconteceu nesta Comarca, onde a parte autora 

evidenciou domicílio. Nesse sentido, orienta a Súmula 540, do STJ: “Na 

ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor 

escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do 

domicílio do réu”. Além do mais, a parte autora apresentou o comprovante 

de seu endereço quando replicou a contestação, o que de pronto fica 

afastada tal alegação. Do mérito. Superadas as preliminares, cabe 

adentrar o mérito. Sustentou a Seguradora que o boletim de ocorrências é 

precário e incompleto, e se trata de meio de prova ineficaz, eis que juntado 

pela parte requerente de forma parcial, impossibilitando de comprovar a 

existência do acidente e o nexo causal entre este e as lesões que a parte 

autora alega ter sofrido. Nesse passo, deve ser rechaçada de proêmio tal 

alegação infundada, visto que consta nos autos tal documento, 

especificamente juntado no Num. 4624162, não havendo que se falar em 
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ineficácia de prova imprescindível ao deslinde do feito. Entretanto, a Lei nº 

6.194/74, não estabelece a sua obrigatoriedade, as outras provas 

presentadas comprovam o sinistro, tais como cópias de prontuários 

médicos, além de outros documentos provenientes de encaminhamentos 

para internação hospitalar e procedimentos cirúrgicos, conforme 

demonstrado pelos documentos de Ids. 4624196 – p. 01/10, 4624174- p. 

01/10, 4624162, 4624163, 4624164 – p. 01/25, em que constam 

informações de que a parte requerente se envolveu em acidente 

automobilístico na data alegada, o que tornaria desnecessário o boletim de 

ocorrência. In casu, referido documento foi apresentado, conforme já 

assinalado. Corroborando o entendimento, trago o seguinte julgado, com 

destaques: “APELAÇÃO CÍVEL DA SEGURADORA – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO POR FALTA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AFASTADA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não há necessidade do boletim de 

ocorrência se há nos autos outros documentos hábeis à comprovação do 

acidente de trânsito e o dano decorrente. 2 – Recurso desprovido. 

APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT 

– PRELIMINAR DE FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO 

RECURSO – NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO – AFASTADA – CUSTAS 

E HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – INTEGRALMENTE 

ATRIBUÍDOS À PARTE VENCIDA – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – 

RECURSO PROVIDO. 1 – Tratando-se parte beneficiária da justiça gratuita, 

é inequívoca a existência interesse recursal na insurgência relativa 

estritamente aos honorários sucumbenciais, não apenas por almejar o 

resultado favorável a seu patrono em razão da qualidade superior com 

que considera ter-lhe sido prestado seus serviços, e por isso deveria ser 

melhor remunerado, como pelo fato de ter interposto o recurso em seu 

próprio nome, motivo pelo qual não cabe a exigência do recolhimento de 

preparo. 2 – O acolhimento da ação de cobrança, culminando com a 

condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT, impõe o 

ônus de suportar o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. 3 – Se os honorários não foram fixados em consonância 

com o princípio da razoabilidade e com as alíneas do §§ 3º e 4º do artigo 

20 do CPC, considerando tratar-se de causa de menor valor, é imperiosa a 

necessidade de sua majoração. 4 – Recurso provido”. (TJ-MS - APL: 

08135044220148120001 MS 0813504-42.2014.8.12.0001, Relator: Des. 

Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 08/03/2016, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 10/03/2016). Demais a mais, a existência do acidente 

não despontou como ponto controvertido nos autos, de modo que a 

questão a ser decidida diz respeito, unicamente, ao montante da 

indenização. Convém esclarecer que a questão debatida nos autos é 

regulada pela Lei nº 6.194/1974 e, para que a parte autora faça jus ao 

recebimento do seguro DPVAT, necessária a comprovação dos seguintes 

requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez 

permanente e/ou despesas médicas; c) nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; d) grau da lesão. Neste aspecto, 

cumpre destacar que a Lei n.º 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em sua 

redação primitiva, estabelecia que a indenização por invalidez permanente 

seria no valor de até 40 (quarenta) vezes o maior salário-mínimo vigente 

no país. Todavia, com a edição da MP n.º 340/2006, de 29/12/2006, 

convertida na Lei n.º 11.482/2007, de 31/05/2007, a indenização por 

invalidez passou a observar o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), veja-se: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 

2009).(...); I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007); II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007); III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007).”. Desta forma, tendo o acidente ocorrido em 07/05/2013 (Num. 

4624172 e 4624162), há que se observar o regramento estabelecido pela 

Lei n.º 11.482/2007, de modo que a indenização será de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo necessário que se estabeleça o grau 

da lesão para fins de estipulação do valor correspondente, conforme 

dispõe o § 1.º, do art. 3.º, da Lei n.º 6.194/1974: “§ 1.º - No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (...); II - 

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” Neste ponto, insta 

destacar que restou pacificado o entendimento de que a indenização 

securitária corresponderá à extensão da lesão e ao grau da invalidez, 

conforme verbete da Súmula n.º 474 do STJ: “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. No caso dos autos, a avaliação médica 

pericial realizada e apresentada no Num. 5581380, atesta que a parte 

requerente sofreu múltiplas fraturas na mandíbula, antebraço e perna 

direita, luxação da clavícula e fratura de arcos costais à direita com 

sequela permanente no membro superior direito, resultando em perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, 

classificando a lesão como repercussão média, na graduação de 35%. 

Desse modo, a indenização deve tomar por base o valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), observando os percentuais da tabela 

prevista no anexo incluído pela Lei nº 11.945/2009, de acordo com órgão 

afetado, que, neste caso, é de 70% para a perda anatômica completa de 

um dos membros superiores correspondente a invalidez permanente 

parcial incompleta de média repercussão, ou seja, de 70% . Destarte, a 

indenização do Seguro Obrigatório por invalidez é devida no valor total de 

R$ 3.307,50 resultante do seguinte cálculo: R$ 13.500,00 x 70% (anexo da 

tabela) x 35% (laudo pericial – média repercussão). Do mesmo modo, não 

deve ser acolhida a pretensão da parte requerente, no tocante a 

incidência da correção monetária, a partir da edição da MP nº 340/2006, 

haja vista que a correção monetária sobre a indenização devida a título de 

DPVAT deve incidir a partir da data do evento danoso, conforme 

entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dos 

Tribunais de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 580/STJ. PAGAMENTO 

TEMPESTIVO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE E EM VALOR 

SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO. ATUALIZAÇÃO. INVIABILIDADE. 

AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Súmula nº 580/STJ dispõe que "a correção 

monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. " 2. A correção 

monetária incidirá somente nas hipóteses em que a indenização securitária 

não for paga no prazo legal, de modo que a mora da seguradora imporia a 

reparação das perdas ensejadas pela inflação e a recomposição do seu 

montante efetivo ao longo do tempo. Na espécie, a indenização foi feita 

tempestivamente e em quantia superior à efetivamente devida, tornando 

inviável a atualização monetária. 3. Agravo interno desprovido”. (Superior 

Tribunal de Justiça STJ; AgInt-AREsp 1338095; Proc. 2018/0192531-7; SP; 

Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 29/10/2018; DJE 

05/11/2018; pág. 1888); “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DISSONÂNCIA 

ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SEGURO. 

DPVAT. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA 

DO SINISTRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 

MAJORAÇÃO. 1. Ação de cobrança de indenização securitária devido a 

acidente que resultou na sua invalidez permanente. 2. Nas hipóteses em 

que se busca a indenização do seguro obrigatório DPVAT, o termo inicial 

da correção monetária é a data do evento danoso. 3. Recurso Especial 

conhecido e provido, com majoração de honorários”. (Superior Tribunal de 

Justiça STJ; REsp 1.746.431; Proc. 2018/0137703-2; RS; Relª Minª Nancy 

Andrighi; Julg. 26/09/2018; DJE 05/10/2018; pág. 5739); "APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO 
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EVENTO DANOSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO 

PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização (STJ, Súmula nº 257).. A correção 

monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (STJ, Súmula nº 580).. 

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão 

proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais (CPC, 

art. 86).. Nas demandas em que o proveito econômico for irrisório, os 

honorários são fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do 

valor da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço, 

como determina o art. 85, § 8º, do CPC/2015”. (TJ-MG; APCV 

1.0480.15.020464-6/001; Rel. Des. Ramom Tácio; Julg. 31/10/2018; DJEMG 

09/11/2018). Se partir por esse raciocínio da parte autora, a cada mês, em 

linha de princípio, ela poderia ingressar com uma ação de caráter 

recorrente, pedindo ad eternum a atualização mensal do valor. Não é 

assim que funciona. Certamente que a correção deste valor fixado para o 

DPVAT implicará na correção concomitante do prêmio a ser 

desembolsado. Não corrigindo um, sem justificativa para a correção do 

outro e vice-versa, sob pena de desequilíbrio atuarial e de cobertura, com 

o que, sem desprezar os outros critérios, o sistema securitário não se 

compatibiliza. Essa correção exige autorização legislativa, inexistente, 

ainda que possa ser reconhecida a defasagem depois de longos anos 

sem alteração dos valores. Defasagem da indenização. Defasagem do 

prêmio. A ponto de que a de um, se também a do outro, a priori, não causa 

desequilíbrio algum. Salvo se algum maluco resolvesse albergar a 

pretensão, aniquilando irremediavelmente o sistema securitário DPVAT. 

Qualquer pretensão a título indenizatório de maior musculatura, que não 

está descartada, indubitavelmente informará a necessidade de 

desembolsar prêmio proporcionalmente maior. O que no campo securitário, 

extrapolando o limite do seguro DPVAT, autorizaria a parte autora lançar 

mão de um contrato de seguro privado. Se não o fez, descabe lançar olho 

grande sobre o seguro DPVAT, regiamente disciplinado pela aludida Lei. 

Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte, o pedido inicial, com resolução 

de mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de 

condenar a requerida ao pagamento de indenização do seguro obrigatório 

por invalidez no valor de R$ 3.307,50 (três mil, trezentos e sete reais e 

cinquenta centavos) que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir da data do evento danoso (07/05/2013), com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação, ambos 

até o efetivo pagamento. Destarte, condeno ambas as partes, pro rata, a 

pagarem custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios da parte adversa, que arbitro estes em 10% do valor 

atribuído à causa, consoante prevê os arts. 82, 84 e 85 do CPC. Todavia, 

a condenação nas verbas sucumbenciais da parte autora fica suspensa 

por até 05 anos, quando restará prescrita, se a parte contrária não 

demonstrar nesse ínterim que sua condição econômico-financeira tenha 

superado a hipossuficiência. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. P. I. C. Sinop – MT, 27 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006307-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA COSTA SILVA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006307-32.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANA 

COSTA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Vistos em correição. Pretensão indenizatória de 

seguro obrigatório DPVAT, movida por Juliana Costa Silva, em face da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A., ambas 

qualificadas. Pediu a parte requerente a condenação da requerida ao 

pagamento do valor da diferença referente à indenização do seguro 

obrigatório, do qual recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50 

em razão das lesões advindas de acidente de trânsito ocorrido em 26 de 

novembro de 2015. Juntou documentos de Num. 7270395, 7270423, 

7270451, 7270455, 7270466, 7270478, 7270482, 7270497, 7270508, 

7270505 e 7270513. Determinada a realização de prova pericial pela r. 

decisão de Num. 7275362, esta foi produzida pelo Instituto Médico Legal – 

IML, que apresentou o laudo qualificando o grau das lesões sofridas pela 

parte requerente (Num. 9168491). Em seguida, peticionou a parte autora 

manifestando o desinteresse na realização de audiência de conciliação. 

Citada (Num. 9180573), a requerida nada alegou sobre a realização de 

conciliação. Apresentou contestação em petição de Num. 9424139 – p. 

01/11, com os documentos de Num. 9424143, 9424146, 9424148, 9448849 

e 9448856. Alegou preliminarmente a ausência de interesse processual 

pela satisfação da indenização na esfera administrativa. No mérito, 

afirmado que o valor pago administrativamente foi realizado nos termos da 

súmula n.º 474 do STJ, inexistindo saldo residual. Discorreu sobre a 

incidência de correção monetária, que deve ser a partir do ajuizamento da 

ação, juros moratórios a contar da citação e honorários advocatícios no 

patamar mínimo, em virtude da pouca complexidade da matéria. Por fim, 

defendeu a total improcedência da ação, com a condenação da parte 

autora nos ônus de sucumbência. Impugnação à contestação em petição 

de Num. 9667107, oportunidade em que foram rebatidos os argumentos 

lançados na peça defensiva. Instadas, a parte autora discordou do laudo 

pericial, a requerer sejam julgados antecipadamente procedentes os 

pedidos (Num. 9320702). A parte requerida, em sua defesa, não se opôs 

aos termos do laudo. Pugnou pela improcedência da demanda. Relatados e 

examinados. Julgo. O feito comporta o julgamento antecipado da lide por 

versar sobre matéria de direito e de fato que dispensa a produção de 

outras provas em audiência. A prova pericial foi antecipada. Nenhuma das 

partes alegou prejuízo. As provas carreadas aos autos são suficientes 

para formar o necessário convencimento, não encontrando, portanto, 

nenhum óbice quanto a aplicação do disposto nos arts. 353 e 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. As próprias partes desinteressaram pela 

produção de outras provas. Da preliminar de ausência de interesse 

processual Calha assentar que o recibo referente ao pagamento da 

indenização do seguro obrigatório DPVAT na via administrativa possui 

plena validade. Entretanto, só dá ampla quitação ao valor nele declinado, o 

que não impossibilita a parte autora de pleitear eventual diferença em juízo, 

exatamente o caso. Nesse sentido, segue aresto ora compilado com 

destaques: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. RECIBO DE QUITAÇÃO EM 

FACE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO IMPEDE AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA SECURITÁRIA. 

IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA 

PARA CONSTATAÇÃO DO GRAU DA INVALIDEZ E CORRETA 

QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. SENTENÇA ANULADA, 

COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO, INCLUSIVE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

MÉDICA. 1 - O recibo de quitação referente ao pagamento administrativo 

não impede o ajuizamento de ação para recebimento de diferença do valor 

da cobertura. 2- Em caso de invalidez permanente, total ou parcial, 

deve-se mensurar o grau da lesão indicativo do quantum indenizável, 

conforme tabela de valores anexa à Lei nº 11.945/2009, cuja 

constitucionalidade já encontra-se reconhecida (ADI 4627, Dje 

03/12/2014). 3 - Súmula 474 do STJ, in verbis: A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. 4 - Imprescindível realização de perícia 

médica para constatação da gradação da lesão, possibilitando 
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quantificação do montante indenizatório. 5 - Sentença anulada, com 

retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Apelo 

conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores 

integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Apelo nº 

0147690-66.2015.8.06.0001, por unanimidade, por uma de suas Turmas, 

em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto da 

eminente Relatora. Fortaleza, 31 de maio de 2017. Rosilene Ferreira T. 

Facundo Relatora (Juíza Convocada) Portaria 1712/2016”. (TJ-CE - APL: 

01476906620158060001 CE 0147690-66.2015.8.06.0001, Relator: 

ROSILENE FERREIRA TABOSA FACUNDO - PORT 1.712/2016, 1.ª Câmara 

Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2017). Assim, a parte autora tem 

interesse processual para ingressar com a presente demanda, vez que 

busca a atualização, com juros e correção monetária, do admitido valor 

recebido na via administrativa. Logo, deve ser rechaçada a preliminar em 

voga. Do mérito Superada a preliminar, cabe adentrar o mérito. A 

existência do acidente e as sequelas não despontaram como pontos 

controvertidos nos autos. Afirmado e não contrariado a ocorrência do 

sinistro, de modo que as questões a serem decididas dizem respeito, 

unicamente, ao nexo de causalidade, e o respectivo montante da 

indenização em função do grau de lesão. Convém esclarecer que a 

questão debatida nos autos é regulada pela Lei nº 6.194/74. Para que a 

parte autora faça jus ao recebimento do seguro DPVAT, necessária a 

comprovação dos seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; b) a invalidez permanente e/ou despesas médicas; c) nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; d) grau 

da lesão. Neste aspecto, cumpre destacar que a Lei nº 6.194/74, que 

dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, em sua redação primitiva, estabelecia que a 

indenização por invalidez permanente seria no valor de até 40 (quarenta) 

vezes o maior salario mínimo vigente no país. Todavia, com a edição da MP 

340/2006, de 29/12/2006, convertida na Lei nº 11.482/2007, de 

31/05/2007, a indenização por invalidez passou a observar o teto de R$ 

13.500,00, veja-se: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 

2009).(...); I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007); II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007); III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007).”. Desta forma, tendo o acidente ocorrido em 26/11/2015 (Num. 

7270455), há que se observar o regramento estabelecido pela Lei nº 

11.482/2007, de modo que a indenização será de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), sendo necessário que se estabeleça o grau da 

lesão para fins de estipulação do valor correspondente, conforme dispõe 

o § 1º, art. 3º, da Lei n. 6.194/74: “§ 1º - No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...); II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” 

Neste ponto, insta destacar que restou pacificado o entendimento de que 

a indenização securitária corresponderá à extensão da lesão e ao grau da 

invalidez, conforme verbete da Súmula 474 do STJ: “Súmula 474 do STJ. A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso dos autos, a avaliação médica pericial de Num. 9168491 atesta que a 

parte requerente sofreu fratura em fêmur direito, submetida a intervenção 

cirúrgica, com posterior alta hospitalar e reabilitação, resultando em perda 

funcional completa de um dos membros inferiores, com percentual em grau 

leve de 17,5%. Desse modo, a indenização deve tomar por base o valor 

de R$ 13.500,00, observando os percentuais da tabela prevista no anexo 

incluído pela Lei nº 11.945/2009, de acordo com membro afetado, que, 

neste caso é: 1) 70% para perda funcional ou anatômica completa de um 

dos membros inferiores. Destarte, a indenização do Seguro Obrigatório 

por invalidez é devida no valor total de R$ 1.653,75, resultante do seguinte 

cálculo: 1) - R$ 13.500,00 x 70% (anexo da tabela-membro inferior) x 

17,5% (laudo pericial) = R$ 1.653,75. Ocorre que, conforme consta dos 

autos, a parte requerente recebeu administrativamente o valor de R$ 

2.362,50, conforme mencionado na exordial, não havendo 

complementação a ser feita. Aliás, teria que devolver a quantia recebida a 

mais, não fosse admissão voluntária da parte requerida em pagar no 

âmbito administrativo a quantia liquidada. Isto posto, rechaço a preliminar 

arguida, para no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com resolução 

de mérito, alicerçado no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte requerente a pagar as custas judiciais e as despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios da parte ex adversa, que 

fixo estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Dicção dos arts. 82, 

84 e 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC. Todavia, essa condenação 

sucumbencial, como um todo, fica suspensa por até 05 anos, quando 

restará prescrita ao final, se a parte contrária não demonstrar nesse 

ínterim que a condição econômico-financeira da parte sucumbente tenha 

superado a hipossuficiência por enquanto reconhecida, nos termos do art. 

98, § 3º, do mesmo Diploma Processual. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. P. I. C. Sinop - MT, 26 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito
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Processo Número: 1005869-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DA SILVA (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005869-06.2017.8.11.0015. REQUERENTE: REINALDO 

LEITE DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Vistos em correição. Pretensão indenizatória de 

seguro obrigatório DPVAT, movida por Reinaldo Leite da Silva, em face da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A., ambos 

qualificados. Pediu a parte requerente a condenação da requerida ao 

pagamento do valor da diferença referente à indenização do seguro 

obrigatório, do qual recebeu administrativamente o valor de R$ 5.568,75 

em razão das lesões advindas de acidente de trânsito ocorrido em 31 de 

julho de 2016. Juntou documentos de Num. 6854936, 6855016, 6855012, 

6855048, 6855066, 6855075, 6855119, 68555189, 68555185, 68555196, 

6855260, 6855253, 6855264, 6855291, 6855321, 6855357, 6855581, 

6855621 e 6855658. Determinada a realização de prova pericial pela r. 

decisão de Num. 7137896, esta foi produzida pelo Instituto Médico Legal – 

IML, que apresentou o laudo qualificando o grau das lesões sofridas pela 

parte requerente (Num. 9168843). Em seguida, peticionou a parte autora 

manifestando o desinteresse na realização de audiência de conciliação. 

Citada (Num. 9180408), a requerida nada alegou sobre a realização de 

conciliação. Apresentou contestação em petição de Num. 9689285 – p. 

01/11, com os documentos de Num. 9689288, 9689291, 9689295 e 

9689300. Alegou preliminarmente a ausência de interesse processual pela 
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satisfação da indenização na esfera administrativa. No mérito, afirmado 

que o valor pago administrativamente foi realizado nos termos da súmula 

n.º 474 do STJ, inexistindo saldo residual. Discorreu sobre a incidência de 

correção monetária, que deve ser a partir do ajuizamento da ação, juros 

moratórios a contar da citação e honorários advocatícios no patamar 

mínimo, em virtude da pouca complexidade da matéria. Por fim, defendeu a 

total improcedência da ação, com a condenação da parte autora nos ônus 

de sucumbência. Impugnação à contestação em petição de Num. 9905352, 

oportunidade em que foram rebatidos os argumentos lançados na peça 

defensiva. Instadas, a parte autora discordou do laudo pericial, a requerer 

sejam julgados antecipadamente procedentes os pedidos (Num. 9329801). 

A parte requerida, em sua defesa, não se opôs aos termos do laudo. 

Pugnou pela improcedência da demanda. Relatados e examinados. Julgo. 

O feito comporta o julgamento antecipado da lide por versar sobre matéria 

de direito e de fato que dispensa a produção de outras provas em 

audiência. A prova pericial foi antecipada. Nenhuma das partes alegou 

prejuízo. As provas carreadas aos autos são suficientes para formar o 

necessário convencimento, não encontrando, portanto, nenhum óbice 

quanto a aplicação do disposto nos arts. 353 e 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. As próprias partes desinteressaram pela produção de 

outras provas. Da preliminar de ausência de interesse processual Calha 

assentar que o recibo referente ao pagamento da indenização do seguro 

obrigatório DPVAT na via administrativa possui plena validade. Entretanto, 

só dá ampla quitação ao valor nele declinado, o que não impossibilita a 

parte autora de pleitear eventual diferença em juízo, exatamente o caso. 

Nesse sentido, segue aresto ora compilado com destaques: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT. RECIBO DE QUITAÇÃO EM FACE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO 

NÃO IMPEDE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

VERBA SECURITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA CONSTATAÇÃO DO GRAU DA 

INVALIDEZ E CORRETA QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. 

SENTENÇA ANULADA, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA 

REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, INCLUSIVE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA MÉDICA. 1 - O recibo de quitação referente ao pagamento 

administrativo não impede o ajuizamento de ação para recebimento de 

diferença do valor da cobertura. 2- Em caso de invalidez permanente, total 

ou parcial, deve-se mensurar o grau da lesão indicativo do quantum 

indenizável, conforme tabela de valores anexa à Lei nº 11.945/2009, cuja 

constitucionalidade já encontra-se reconhecida (ADI 4627, Dje 

03/12/2014). 3 - Súmula 474 do STJ, in verbis: A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. 4 - Imprescindível realização de perícia 

médica para constatação da gradação da lesão, possibilitando 

quantificação do montante indenizatório. 5 - Sentença anulada, com 

retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Apelo 

conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores 

integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Apelo nº 

0147690-66.2015.8.06.0001, por unanimidade, por uma de suas Turmas, 

em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto da 

eminente Relatora. Fortaleza, 31 de maio de 2017. Rosilene Ferreira T. 

Facundo Relatora (Juíza Convocada) Portaria 1712/2016”. (TJ-CE - APL: 

01476906620158060001 CE 0147690-66.2015.8.06.0001, Relator: 

ROSILENE FERREIRA TABOSA FACUNDO - PORT 1.712/2016, 1.ª Câmara 

Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2017). Assim, o autor tem 

interesse processual para ingressar com a presente demanda, vez que 

busca a atualização, com juros e correção monetária, do admitido valor 

recebido na via administrativa. Logo, deve ser rechaçada a preliminar em 

voga. Do mérito Superada a preliminar, cabe adentrar o mérito. A 

existência do acidente e as sequelas não despontaram como pontos 

controvertidos nos autos. Afirmado e não contrariado a ocorrência do 

sinistro, de modo que as questões a serem decididas dizem respeito, 

unicamente, ao nexo de causalidade, e o respectivo montante da 

indenização em função do grau de lesão. Convém esclarecer que a 

questão debatida nos autos é regulada pela Lei nº 6.194/74. Para que a 

parte autora faça jus ao recebimento do seguro DPVAT, necessária a 

comprovação dos seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; b) a invalidez permanente e/ou despesas médicas; c) nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; d) grau 

da lesão. Neste aspecto, cumpre destacar que a Lei nº 6.194/74, que 

dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, em sua redação primitiva, estabelecia que a 

indenização por invalidez permanente seria no valor de até 40 (quarenta) 

vezes o maior salario mínimo vigente no país. Todavia, com a edição da MP 

340/2006, de 29/12/2006, convertida na Lei nº 11.482/2007, de 

31/05/2007, a indenização por invalidez passou a observar o teto de R$ 

13.500,00, veja-se: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 

2009).(...); I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007); II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007); III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007).”. Desta forma, tendo o acidente ocorrido em 31/07/2016 (Num. 

6855066), há que se observar o regramento estabelecido pela Lei nº 

11.482/2007, de modo que a indenização será de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), sendo necessário que se estabeleça o grau da 

lesão para fins de estipulação do valor correspondente, conforme dispõe 

o § 1º, art. 3º, da Lei n. 6.194/74: “§ 1º - No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...); II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” 

Neste ponto, insta destacar que restou pacificado o entendimento de que 

a indenização securitária corresponderá à extensão da lesão e ao grau da 

invalidez, conforme verbete da Súmula 474 do STJ: “Súmula 474 do STJ. A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso dos autos, a avaliação médica pericial de Num. 9168843 atesta que a 

parte requerente sofreu fratura do tornozelo direito e do polegar direito, 

submetido a intervenção cirúrgica, anda de muletas e o polegar não mais 

flexiona, resultando em perda completa de um dos pés, com percentual de 

37,5% e perda completa da mobilidade do dedo polegar direito, em grau 

médio de 12,5%. Desse modo, a indenização deve tomar por base o valor 

de R$ 13.500,00, observando os percentuais da tabela prevista no anexo 

incluído pela Lei nº 11.945/2009, de acordo com membro afetado, que, 

neste caso é: 1) 50% para perda completa de um dos pés; 2) 25% para 

perda completa do dedo polegar. Destarte, a indenização do Seguro 

Obrigatório por invalidez é devida no valor total de R$ 2.953,12, resultante 

do seguinte cálculo: 1) - R$ 13.500,00 x 50% (anexo da tabela-membro 

inferior) x 37,5% (laudo pericial) = R$ 2.531,25; 1) - R$ 13.500,00 x 25% 

(anexo da tabela-membro superior) x 12,5% (laudo pericial) = R$ 421,87. 

Ocorre que, conforme consta dos autos, a parte requerente recebeu 

administrativamente o valor de R$ 5.568,75, conforme mencionado na 

exordial, não havendo complementação a ser feita. Aliás, teria que 

devolver a quantia recebida a mais, não fosse admissão voluntária da 

parte requerida em pagar no âmbito administrativo a quantia liquidada. Isto 

posto, rechaço a preliminar arguida, para no mérito, JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, alicerçado no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente a pagar 

as custas judiciais e as despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios da parte ex adversa, que fixo estes em 10% sobre o valor 

atualizado da causa. Dicção dos arts. 82, 84 e 85, § 2º, incisos I a IV, do 

CPC. Todavia, essa condenação sucumbencial, como um todo, fica 

suspensa por até 05 anos, quando restará prescrita ao final, se a parte 

contrária não demonstrar nesse ínterim que a condição 

econômico-financeira da parte sucumbente tenha superado a 

hipossuficiência por enquanto reconhecida, nos termos do art. 98, § 3º, do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 156 de 345



mesmo Diploma Processual. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. P. I. C. Sinop - MT, 26 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003492-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CHRISTIAN LAURE OAB - SP155277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

JOEL JESUINO DA MAIA (REQUERENTE)

MARIA NATALINA PALMIERI MAIA (REQUERENTE)

MARCEL NATARI VIEIRA OAB - MT13422/O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA SARTORI (REQUERENTE)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1003492-57.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA Vistos em correição. Ação 

de Homologação de Transação Extrajudicial, tendo como partes 

requerentes Syngenta Proteção De Cultivos Ltda., Joel Jesuíno Da Maia, 

Maria Natalina Palmieri Maia e Ana Lucia Sartori, todos qualificados. Entre 

um ato e outro, as partes noticiaram na petição de p. 30706536, 

composição amistosa, a pugnar por sua homologação e consequente 

extinção do feito. Relatados e examinados. Decido. Acordo entre pessoas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregada forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o 

primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. De outra 

banda, observado que as partes postularam dispensa ao pagamento de 

custas e despesas processuais, com base no Art. 90 § 3.° do CPC. 

Ocorre que, embora as disposições retromencionadas, as custas 

processuais pendentes de pagamento são as iniciais, e não as 

remanescentes, de modo que, devem as partes realizar a sua quitação, já 

que as despesas são relativas a atos anteriores a composição. Desta 

forma, indefiro o pedido de isenção de custas iniciais. Isto posto, 

equacionada a lide de forma amistosa e definidas as condições, 

cumpridas, homologo o acordo travado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, nos termos dos arts. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo e declaro extinta a execução 

em pauta. Sem custas remanescentes. Nada mencionado a respeito das 

despesas e custas processuais originárias. Portanto condeno os 

transatores a pagá-las de forma pro rata, a teor do art. 90, § 2º, do CPC. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 27 de abril de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011359-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011359-09.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro os pedidos formulados na petição sob Id. 24504502. 

Expeça-se mandado de penhora, remoção e avaliação, nos moldes da 

decisão sob Id. 22847889. 2. Consigne-se no mandado que a parte 

exequente acompanhará o(a) Oficial(a) de Justiça no cumprimento do 

mandado. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

24 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002022-30.2016.8.11.0015

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:

ACADEMIA VIDA ATIVA LTDA - ME (EXECUTADO)

IVALINA CANCIAN GRESPAN (EXECUTADO)

ADOLFO CANCIAN GRESPAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002022-30.2016.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Embora a parte exequente não tenha se atentado ao 

cadastramento de todas as partes junto ao Sistema PJ-e, conforme 

determina o art. 25 da Resolução n. 03/2018-TP, com fundamento no 

princípio da instrumentalidade das formas e na economia processual, 

procedo a inclusão de Adolfo Cancian Grespan e Ivalina Cancian Grespan 

no polo passivo da lide. 2. Citem-se os executados Adolfo Cancian 

Grespan e Ivalina Cancian Grespan nos moldes da decisão sob Id. 

21290498. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

24 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001072-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ANTUNES CAIERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001072-16.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do 

veículo Audi A3 1.8T, placa DEJ-4094, ano 2001, a ser cumprido no 
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endereço indicado na petição sob Id. 30173926, devendo este ser 

entregue em mãos à parte exequente, que, desde já, nomeio como 

depositária fiel do bem removido (art. 840, § 1º, CPC). 2. No mesmo ato, 

intime-se a parte executada para que, querendo, se manifeste em 15 

(quinze) dias acerca da penhora, sob pena de preclusão (art. 841, caput e 

§ 2º, CPC). 2.1. Deverá a Sra. Gestora Judiciária certificar o decurso do 

prazo do item “2”, com ou sem manifestação. 3. Com o decurso do prazo 

acima, com ou sem manifestação, intime-se a parte exequente, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 4. Consigno que a averbação da penhora junto ao 

prontuário do veículo será realizada após o cumprimento frutífero do 

mandado de penhora, remoção e avaliação. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005606-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONVENIENCIA TAGLIARI PASOLINI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LAURA DE MARCHI DE MICHELI HISSANO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO SEGURA OAB - MT4722-O (ADVOGADO(A))

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005606-03.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000211-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MAIKI ZOLDAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN OAB - MT0010134A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SCHULZ LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU OAB - MT12390/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000211-30.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido formulado na petição sob Id. 28560617 e, por 

conseguinte, SUSPENDO o feito por 90 (noventa) dias. 2. Decorrido o 

prazo, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará 

na presunção do cumprimento integral da obrigação e, consequente 

extinção do feito pelo pagamento (NCPC, art. 924, II). 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001298-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DA APARECIDA RIBAS (EMBARGANTE)

SIRLEI DA APARECIDA RIBAS -TRANSPORTES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PAULO VARGAS OAB - MT15997/O (ADVOGADO(A))

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001298-84.2020.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Intime-se a embargada, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra na íntegra a decisão sob Id. 

30603834, item "3", sob pena de desentranhamento. 2. 

Concomitantemente, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 4. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005300-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO RIBEIRO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTILIO RIBEIRO NETO OAB - MT13332/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELENE APARECIDA DE BRITO OAB - MT20270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BERTOTI PEREIRA (EXECUTADO)

CLEUZA MARIA FRIGO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005300-68.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Ciente da distribuição em apartado dos embargos à 

execução (Id. 29529055). 2. Intime-se a parte exequente, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

endereço atualizado da executada não citada Cleuza Maria Frigo Pereira, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 3. Decorrido o 

prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002022-30.2016.8.11.0015

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:

ACADEMIA VIDA ATIVA LTDA - ME (EXECUTADO)

IVALINA CANCIAN GRESPAN (EXECUTADO)

ADOLFO CANCIAN GRESPAN (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 2. do despacho (id 31517105).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011407-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOTOILTON BEZERRA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 
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Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 5. da decisão (id 31497675).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012219-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENOQUE FIUZA GOMES (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 5. da decisão ( id 31499470).

Intimação 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)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 1. da decisão (id 31511192).

Intimação 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)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 1. da decisão ( id 31506234).

Intimação 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)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 1. da decisão (id 31505737).

Intimação 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)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item. da decisão (id 31482934).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005908-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA CASTANHO DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado, conforme 

requerendo na petição do ID. 31535576.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003366-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IVANILDO R VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003366-07.2020.8.11.0015 Vistos etc. 

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA”, ajuizada por ANTONIO SAMUEL DA SILVA em face de 

IVANILDO RAMOS VIEIRA – INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS e CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA, afirmando que, 

em 03/11/2015, foi homologado o acordo entabulado entre as partes, no 

qual a parte requerida se comprometeu: 1) a não efetuar a cobrança de 

“valores, vencidos e ou vincendos, relativos a taxas de manutenção 

condominial, taxas de serviços, contribuição ou mesmo qualquer 

modalidade de cobrança relativa ao empreendimento denominado de 

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA (...)”; e 2) “no prazo de 120 dias, 

a contar da presente data, a regularizar o loteamento CAMPING CLUB junto 

a todos os órgãos competentes, para o fim de permitir a escrituração e 

consequente registro da competente escritura pública de compra e venda 

do imóvel de propriedade do Solicitante (...)”. Segue narrando que, também 

assumiu obrigação de “a partir da presente data (...) em efetuar o 

pagamento de eventuais valores que vierem a ser instituídos relativos a 

taxas de manutenção, taxas de serviços, contribuição ou mesmo qualquer 

modalidade de cobrança que eventualmente venham a ser instituídos em 

relação a serviços que venham a ser prestados pelo empreendimento 

denominado de CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA, independente 

deste empreendimento estar caracterizado como condomínio ou 

loteamento fechado, sendo que a obrigação de pagamento por parte do 

Solicitante de quaisquer valores fica condicionada ao cumprimento prévio, 

integral e devidamente comprovado por partes dos Solicitados (...)”. 
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Assevera que a parte requerida além de não cumprir com nenhuma das 

obrigações pactuadas no supracitado acordo, efetuou o protesto dos 

dados do requerente referente a um débito no importe de R$ 14.070,23 

(quatorze mil setenta reais e vinte e três centavos). Por tais razões, pugna 

pela concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinada 

imediata baixa do protesto acima citado, bem ainda para que sejam 

suspensas as cobranças judiciais e/ou extrajudiciais “de contrato aberto 

em nome do requerente”. A inicial veio acompanhada dos documentos de 

ID 30611540/30612251. A decisão de ID 31302422, concedeu o benefício 

da gratuidade de justiça ao requerente e determinou a emenda da inicial, 

para formulação de pedido principal e readequação do valor da causa. O 

requerente emendou a exordial em ID 31365026. É o relatório. Fundamento 

e decido. 1. Preliminarmente, recebo a emenda da inicial de ID 31365026. 2. 

O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida 

quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) 

houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. 3. Do exame dos autos, verifico que os documentos 

que instruem a exordial ensejam o reconhecimento da probabilidade do 

direito postulado, especialmente em virtude do acordo entabulado entre as 

partes (ID 30612245) e da certidão positiva de protesto, realizada pelo 

segundo requerido (Camping Club Portal da Amazônia). 3.1. Por sua vez, o 

perigo de dano também perfaz demonstrado, seja porque não há se 

olvidar que em casos desse jaez, a inclusão dos dados nos órgãos de 

proteção ao crédito ou o protesto destes pode gerar abalo ao crédito, 

exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil 

reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar na honra da 

pessoa. 4. Ademais, importa evidenciar que ao caso em apreço é 

totalmente inexistente a possibilidade de irreversibilidade, uma vez que a 

presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser 

revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora. 5. Desse 

modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, §2º, do 

CPC, DEFIRO liminarmente e parcialmente a tutela de urgência, e por se 

tratar de protesto consumado (ID 30612247), determino tão somente seja 

averbado junto aos registros dos protestos, para ciência de terceiros 

interessados da existência da medida judicial objeto desta ação, e, no 

caso de impossibilidade técnica de averbação, não deverão ser 

fornecidas informações a respeito dos protestos, até posterior 

determinação judicial. 5.1. Expeça-se ofício ao 2º Ofício Extrajudicial de 

Sinop/MT, consignando o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, sob 

pena de responsabilidade. 5.2. Fica, desde já, autorizado o cumprimento 

da determinação do item “5.1” pelo Oficial de Justiça Plantonista. 6. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 7. Cite-se e intime-se a requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 

334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 8. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 9. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 10. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003221-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003221-48.2020.8.11.0015 Vistos etc. 

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA”, ajuizada por WAGNER DE OLIVEIRA em face de IVANILDO 

RAMOS VIEIRA – INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

e CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA, afirmando que, em 03/11/2015, 

foi homologado o acordo entabulado entre as partes, no qual a parte 

requerida se comprometeu: 1) a não efetuar a cobrança de “valores, 

vencidos e ou vincendos, relativos a taxas de manutenção condominial, 

taxas de serviços, contribuição ou mesmo qualquer modalidade de 

cobrança relativa ao empreendimento denominado de CAMPING CLUB 

PORTAL DA AMAZÔNIA (...)”; e 2) “no prazo de 120 dias, a contar da 

presente data, a regularizar o loteamento CAMPING CLUB junto a todos os 

órgãos competentes, para o fim de permitir a escrituração e consequente 

registro da competente escritura pública de compra e venda do imóvel de 

propriedade do Solicitante (...)”. Segue narrando que, também assumiu 

obrigação de “a partir da presente data (...) em efetuar o pagamento de 

eventuais valores que vierem a ser instituídos relativos a taxas de 

manutenção, taxas de serviços, contribuição ou mesmo qualquer 

modalidade de cobrança que eventualmente venham a ser instituídos em 

relação a serviços que venham a ser prestados pelo empreendimento 

denominado de CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA, independente 

deste empreendimento estar caracterizado como condomínio ou 

loteamento fechado, sendo que a obrigação de pagamento por parte do 

Solicitante de quaisquer valores fica condicionada ao cumprimento prévio, 

integral e devidamente comprovado por partes dos Solicitados (...)”. 

Assevera que a parte requerida além de não cumprir com nenhuma das 

obrigações pactuadas no supracitado acordo, efetuou o protesto dos 

dados do requerente referente a um débito no importe de R$ 10.901,51 

(dez mil novecentos e um reais e cinquenta e um centavos). Por tais 

razões, pugna pela concessão de tutela de urgência, a fim de que seja 

determinada imediata baixa do protesto acima citado, bem ainda para que 

sejam suspensas as cobranças judiciais e/ou extrajudiciais “de contrato 

aberto em nome do requerente”. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de ID 30541323/30541335. A decisão de ID 31307645, 

concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao requerente e determinou 

a emenda da inicial, para formulação de pedido principal e readequação do 

valor da causa. O requerente emendou a exordial em ID 31365022. É o 

relatório. Fundamento e decido. 1. Preliminarmente, recebo a emenda da 

inicial de ID 31365022. 2. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido 

dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Do exame dos autos, 

verifico que os documentos que instruem a exordial ensejam o 

reconhecimento da probabilidade do direito postulado, especialmente em 

virtude do acordo entabulado entre as partes (ID 30541327) e da certidão 

positiva de protesto, realizada pelo segundo requerido (Camping Club 

Portal da Amazônia). 3.1. Por sua vez, o perigo de dano também perfaz 

demonstrado, seja porque não há se olvidar que em casos desse jaez, a 

inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito ou o protesto 

destes pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes 

prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos 

que poderão causar na honra da pessoa. 4. Ademais, importa evidenciar 

que ao caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade de 

irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de 

provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da 

sua causa ensejadora. 5. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do artigo 300, §2º, do CPC, DEFIRO liminarmente e parcialmente 

a tutela de urgência, e por se tratar de protesto consumado (ID 30541330), 

determino tão somente seja averbado junto aos registros dos protestos, 

para ciência de terceiros interessados da existência da medida judicial 

objeto desta ação, e, no caso de impossibilidade técnica de averbação, 

não deverão ser fornecidas informações a respeito dos protestos, até 

posterior determinação judicial. 5.1. Expeça-se ofício ao 2º Ofício 

Extrajudicial de Sinop/MT, consignando o prazo de 05 (cinco) dias para 

cumprimento, sob pena de responsabilidade. 5.2. Fica, desde já, 

autorizado o cumprimento da determinação do item “5.1” pelo Oficial de 
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Justiça Plantonista. 6. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, 

nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com 

a pauta do conciliador/mediador credenciado. 7. Cite-se e intime-se a 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 8. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 9. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 10. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012219-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENOQUE FIUZA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012219-39.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na 

qual se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das 

prestações assumidas no contrato firmado entre as partes. 1.1. Com a 

inicial foram apresentados os devidos documentos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato (ID 24216909), comprovando que o 

bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte 

requerente. 2.1. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da 

parte requerida, consubstanciada no edital publicado em ID 24216912, haja 

vista que as correspondências para notificação extrajudicial no endereço 

fornecido pela parte requerida foram devolvidas sem recebimento pelos 

motivos “sem entrega domiciliar” e “não existe o número indicado”. 3. 

Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 

2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. 

Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido 

e, em consequência, concedo parcialmente a liminar pretendida, 

determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 4.1. 

Todavia, indefiro o pedido de expedição de ofício para o DETRAN/MT, a fim 

de seja promovida a retirada de quaisquer ônus vinculados ao veículo 

almejado, uma vez que a natureza de obrigação decorrente sobre bens 

móveis é “propter rem”. 4.2. Igualmente, indefiro o pedido para expedição 

de ordem à Fazenda Pública Estadual para abster-se de cobrar os tributos 

devidos sobre o veículo em pauta, ainda que em período anterior à 

consolidação da sua propriedade, se assim ocorrer, diante da inexistência 

de previsão legal nesse sentido. 5. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário, o qual deverá ser advertido de que o 

bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. 5.1. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do 

Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. Consigno que os atos processuais para 

cumprimento do item 04 poderão realizar-se nos termos do disposto no 

artigo 212, § 2º, do CPC. 5.3. Fica, desde já, autorizado o cumprimento do 

competente mandado judicial pelo Oficial de Justiça Plantonista. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), voltem-me conclusos para decisão. 8. 

Contestado ou não o pedido, voltem-me conclusos para decisão. 9. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 24 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011407-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOTOILTON BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011407-94.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na 

qual se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das 

prestações assumidas no contrato firmado entre as partes. 1.1. Com a 

inicial foram apresentados os devidos documentos. 1.2. Em ID 23465785, 

foi corrigido o valor da causa e determinada a intimação do requerente 

para comprovação do recolhimento das custas complementares, 

sobrevindo manifestação do autor em ID 24424570/24424573. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. 2. Compulsando os autos, verifica-se que 

a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 23235062), 

comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária 

em favor da parte requerente. 2.1. Restou comprovada, ainda, a 

constituição em mora da parte requerida, consubstanciada no edital 

publicado em ID 23235067, haja vista que a correspondência para 

notificação extrajudicial no endereço fornecido pela parte requerida foi 

devolvida sem recebimento pelo motivo “desconhecido”. 3. Deste modo, 

restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com 

fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em 

consequência, concedo parcialmente a liminar pretendida, determinando a 

busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 4.1. Todavia, indefiro o 

pedido de expedição de ofício para o DETRAN/MT, a fim de seja promovida 

a retirada de quaisquer ônus vinculados ao veículo almejado, uma vez que 

a natureza de obrigação decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 

4.2. Igualmente, indefiro o pedido para expedição de ordem à Fazenda 

Pública Estadual para abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o 

veículo em pauta, ainda que em período anterior à consolidação da sua 

propriedade, se assim ocorrer, diante da inexistência de previsão legal 

nesse sentido. 4.3. Outrossim, indefiro, por ora, o pedido de bloqueio 

judicial do veículo, por entender que tal medida se mostra prematura nesse 

momento processual. 5. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário, o qual deverá ser advertido de que o 

bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. 5.1. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do 

Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. Consigno que os atos processuais para 

cumprimento do item 04 poderão realizar-se nos termos do disposto no 

artigo 212, § 2º, do CPC. 5.3. Fica, desde já, autorizado o cumprimento do 

competente mandado judicial pelo Oficial de Justiça Plantonista. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 
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7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), voltem-me conclusos para decisão. 8. 

Contestado ou não o pedido, voltem-me conclusos para decisão. 9. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 24 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014455-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K R T MORAIS EIRELI (REU)

ANDERSON MONTEIRO SCHMITZ (REU)

KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014455-61.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Recebo a complementação da inicial de ID 30337141/30337145. 2. Cite-se 

a 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. 2.1. 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, 24 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000237-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO VERDE PARTICIPACOES S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESSOR SEGUROS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000237-91.2020.8.11.0015 Vistos etc. 

Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE EVIDÊNCIA”, ajuizada por VALE DO VERDE PARTICIPAÇÕES S/A em 

desfavor de ESSOR SEGUROS S/A, alegando, em apertada síntese, ser 

beneficiária de seguro de benfeitoria e equipamento rural para uma 

Colheitadeira de Grãos, Marca Case, modelo AXIAL FLOW 8120, ano 

2013, série UDJV03012, com vigência de 28/12/2018 a 28/12/2019, 

representado pela apólice de n. 1003011000196, item 23, pelo qual pagou 

o prêmio líquido no valor de R$ 4.383,05 (quatro mil trezentos e oitenta e 

três reais e cinco centavos), cujas garantias cobertas se encontram 

descritas no ID 28083762 - Pág. 2, dentre as quais, estão descritos os 

riscos de causa externa, inclusive, incêndio, queda de raio e explosão de 

qualquer natureza, roubo e furto qualificado total. Discorre que a aludida 

colheitadeira foi sinistrada, em decorrência de um incêndio (evento futuro 

e incerto), todavia, após ser acionada e realizar a inspeção no local do 

fato, a requerida negou a cobertura do sinistro, com fundamento na 

cláusula 4.1, letra “a”, “das condições gerais” do contrato entabulado 

entre as partes, que assim dispõe: “CLÁUSULA 4ª – EXCLUSÕES GERAIS 

4.1. Este seguro não responderá por quaisquer prejuízos, perdas, danos, 

ônus ou responsabilidades de qualquer natureza resultantes direta ou 

indiretamente de, ou para os quais tenha contribuído: a) desarranjo 

mecânico, elétrico ou eletrônico, desgaste natural pelo uso, deterioração 

gradativa, defeito latente, manutenção deficiente e/ou inadequada que não 

atenda às recomendações mínimas do fabricante, operações de reparo, 

ajustamento e serviços de manutenção dos bens / interesses garantidos, 

erosão, corrosão, ferrugem, oxidação, umidade e chuva, incrustação, 

fadiga, fermentação e/ou combustão natural ou espontânea e fim de vida 

útil; (...).”. Assevera que os danos experimentados correspondem ao limite 

máximo de indenização securitária, qual seja, R$ 600.000,00 (seiscentos 

mil reais). Relata que a perícia extrajudicial apresentada junto à exordial 

comprova que foi indevida a negativa da cobertura da indenização por 

parte da requerida. Por tais razões, pugna pela concessão de tutela de 

evidência (art. 311, inciso IV, do CPC), a fim de que a requerida seja 

compelida a efetuar o pagamento da quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos 

mil reais), “sem dedução de franquia (Cláusula 8.3)”. A inicial veio instruída 

com os documentos de ID 28083776/28084601. O requerente aditou a 

inicial em ID 29254714/29254719. Em ID 29405870, foi determinada a 

emenda da inicial, a qual restou devidamente cumprida em ID 29433412. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. 1. Inicialmente, recebo a emenda 

da inicial de ID 29433412. 2. Sobre a tutela de evidência, ensina Nelson 

Nery Júnior: “(...) Tutela da evidência: Em comparação com a tutela de 

urgência, a tutela de evidência igualmente exige a plausibilidade do direito 

invocado, mas prescinde da demonstração do risco de dano. Vale dizer, o 

direito da parte requerente é tão óbvio que deve ser prontamente 

reconhecido pelo juiz.” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson 

Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, 1ª edição, p.871). 2.1. O artigo 311 do CPC dispõe 

sobre as hipóteses de concessão da tutela de evidência, in verbis: “Art. 

311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente.” (sem grifo no original). 3. In casu, 

constato que a pretensão autoral está fundamentada no inciso IV do 

referido diploma legal. Logo, não há como decidir liminarmente acerca do 

pedido de tutela de evidência, uma vez que o parágrafo único, do artigo 

311, estabelece que somente serão analisadas em sede de liminar as 

hipóteses previstas nos incisos II e III do referido diploma legal, o que não é 

o caso dos autos. 4. Outrossim, ainda que fosse considerada a pretensão 

autoral, denota-se que esta não está enquadrada em nenhuma das outras 

hipóteses previstas no supracitado artigo de lei, notadamente, porque os 

elementos de prova carreados aos autos pela autora não correspondem a 

um conjunto probatório robusto o suficiente para demonstrar, de plano, 

algum dos requisitos estabelecidos no art. 311, porquanto a própria 

requerente pugna pela produção de outros meios de prova (ID 28083762 - 

Pág. 30). 5. Assim sendo, ante os argumentos acima expostos e, por 

considerar que a parte ré possa dispor de provas acerca do caso em tela, 

gerando dúvida razoável quanto à efetiva existência do direito requerido, 

entendo necessário o estabelecimento do contraditório e o exercício da 

ampla defesa, de modo que não há como conceder a tutela perquirida. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. COBRANÇA POR SERVIÇO CANCELADO. 

PROVA. AUSENCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 

E/OU 311 DO CPC/15. NÃO VERIFICADOS. No caso, o suporte probatório 

constante neste recurso não é bastante para o deferimento da tutela 

antecipatória pleiteada, pois ausentes os requisitos previstos pelos arts. 

300 e/ou 311 do CPC/15. Necessidade de oportunizar a parte demandada 

o contraditório. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70070095799, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 13/07/2016).” 

(TJ-RS - AI: 70070095799 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de 

Julgamento: 13/07/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 26/07/2016). 5.1. Desse modo, não estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 311 do 

CPC, INDEFIRO a tutela de evidência. 6. Cite-se e intime-se a requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 
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comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 7. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 8. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 9. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 24 

de abril de 2020 Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013168-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLI AGRO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNANTE)

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SGS UNIGEO GEOPROCESSAMENTO E CONSULTORIA LTDA - EPP 

(IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013168-63.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Como é cediço a concessão da gratuidade somente é admissível em 

condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com 

as custas. 1.1. Outrossim, como já exposto nos autos sob n. 

1011782-32.2018.8.11.0015, o fato do Grupo se encontrar em 

recuperação judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da 

Justiça, visto que sua concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. 1.2. 

Ademais, embora evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o 

valor das custas processuais relativo ao presente incidente é 

manifestamente irrisório diante da estrutura econômico-financeira do 

grupo em recuperação. 1.3. Destarte, indefiro os pedidos de dispensa de 

recolhimento das custas de distribuição, bem como o diferimento do 

pagamento das custas ao final do processo. 1.4. Por conseguinte, 

determino a intimação da parte autora, por meio de seus advogados, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), 

emendar a inicial, a fim de comprovar nos autos o recolhimento das custas 

judiciais para a distribuição da presente impugnação, devendo vincular a 

guia aos autos (art. 82, NCPC). 2. Cumprida a determinação acima, na 

forma do art. 11 da Lei n.º 11.101/05, intime-se a parte credora, por carta 

com aviso de recebimento para, querendo, oferecer contestação no prazo 

de 05 (cinco) dias. 3. Em seguida, intime-se a(s) recuperanda(s), por meio 

de seus advogados, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. 

Decorrido o prazo, intime-se o(a) Administrador(a) Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo 

único, da LRF. 5. Após, vistas ao Ministério Público. 6. Acaso decorrido o 

prazo sem cumprimento ao item “1.4” pela parte autora, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. 7. Determino que a Secretaria da Vara promova o 

cadastro do(a) Administrador(a) Judicial junto ao presente feito. 8. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 23 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013170-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013170-33.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Como é cediço a concessão da gratuidade somente é admissível em 

condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com 

as custas. 1.1. Outrossim, como já exposto nos autos sob n. 

1011782-32.2018.8.11.0015, o fato do Grupo se encontrar em 

recuperação judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da 

Justiça, visto que sua concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. 1.2. 

Ademais, embora evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o 

valor das custas processuais relativa ao presente incidente é 

manifestamente irrisório diante da estrutura econômico-financeira do 

grupo em recuperação. 1.3. Destarte, indefiro os pedidos de dispensa de 

recolhimento das custas de distribuição, bem como o diferimento do 

pagamento das custas ao final do processo. 1.4. Por conseguinte, 

determino a intimação da parte autora, por meio de seus advogados, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), 

emendar a inicial, a fim de comprovar nos autos o recolhimento das custas 

judiciais para a distribuição da presente impugnação, devendo vincular a 

guia aos autos (art. 82, NCPC). 2. Cumprida a determinação acima, na 

forma do art. 11 da Lei n.º 11.101/05, intime-se a parte credora, por carta 

com aviso de recebimento para, querendo, oferecer contestação no prazo 

de 05 (cinco) dias. 3. Em seguida, intime-se a(s) recuperanda(s), por meio 

de seus advogados, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. 

Decorrido o prazo, intime-se o(a) Administrador(a) Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo 

único, da LRF. 5. Após, vistas ao Ministério Público. 6. Acaso decorrido o 

prazo sem cumprimento ao item “1.4” pela parte autora, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. 7. Determino que a Secretaria da Vara promova o 

cadastro do(a) Administrador(a) Judicial junto ao presente feito. 8. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 23 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013180-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLI AGRO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (IMPUGNANTE)

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013180-77.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Como é cediço a concessão da gratuidade somente é admissível em 

condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com 

as custas. 1.1. Outrossim, como já exposto nos autos sob n. 

1011782-32.2018.8.11.0015, o fato do Grupo se encontrar em 

recuperação judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da 

Justiça, visto que sua concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. 1.2. 

Ademais, embora evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o 

valor das custas processuais relativo ao presente incidente é 

manifestamente irrisório diante da estrutura econômico-financeira do 

grupo em recuperação. 1.3. Destarte, indefiro os pedidos de dispensa de 

recolhimento das custas de distribuição, bem como o diferimento do 

pagamento das custas ao final do processo. 1.4. Por conseguinte, 

determino a intimação da parte autora, por meio de seus advogados, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), 

emendar a inicial, a fim de comprovar nos autos o recolhimento das custas 

judiciais para a distribuição da presente impugnação, devendo vincular a 

guia aos autos (art. 82, NCPC). 2. Cumprida a determinação acima, na 

forma do art. 11 da Lei n.º 11.101/05, intime-se a parte credora, por carta 

com aviso de recebimento para, querendo, oferecer contestação no prazo 

de 05 (cinco) dias. 3. Em seguida, intime-se a(s) recuperanda(s), por meio 

de seus advogados, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. 

Decorrido o prazo, intime-se o(a) Administrador(a) Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo 

único, da LRF. 5. Após, vistas ao Ministério Público. 6. Acaso decorrido o 

prazo sem cumprimento ao item “1.4” pela parte autora, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. 7. Determino que a Secretaria da Vara promova o 

cadastro do(a) Administrador(a) Judicial junto ao presente feito. 8. 
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Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 23 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013185-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013185-02.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Como é cediço a concessão da gratuidade somente é admissível em 

condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com 

as custas. 1.1. Outrossim, como já exposto nos autos sob n. 

1011782-32.2018.8.11.0015, o fato do Grupo se encontrar em 

recuperação judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da 

Justiça, visto que sua concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. 1.2. 

Ademais, embora evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o 

valor das custas processuais relativa ao presente incidente é 

manifestamente irrisório diante da estrutura econômico-financeira do 

grupo em recuperação. 1.3. Destarte, indefiro os pedidos de dispensa de 

recolhimento das custas de distribuição, bem como o diferimento do 

pagamento das custas ao final do processo. 1.4. Por conseguinte, 

determino a intimação da parte autora, por meio de seus advogados, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), 

emendar a inicial, a fim de comprovar nos autos o recolhimento das custas 

judiciais para a distribuição da presente impugnação, devendo vincular a 

guia aos autos (art. 82, NCPC). 2. Cumprida a determinação acima, na 

forma do art. 11 da Lei n.º 11.101/05, intime-se a parte credora, por carta 

com aviso de recebimento para, querendo, oferecer contestação no prazo 

de 05 (cinco) dias. 3. Em seguida, intime-se a(s) recuperanda(s), por meio 

de seus advogados, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. 

Decorrido o prazo, intime-se o(a) Administrador(a) Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo 

único, da LRF. 5. Após, vistas ao Ministério Público. 6. Acaso decorrido o 

prazo sem cumprimento ao item “1.4” pela parte autora, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. 7. Determino que a Secretaria da Vara promova o 

cadastro do(a) Administrador(a) Judicial junto ao presente feito. 8. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013192-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (IMPUGNANTE)

NICOLI AGRO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013192-91.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Como é cediço a concessão da gratuidade somente é admissível em 

condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com 

as custas. 1.1. Outrossim, como já exposto nos autos sob n. 

1011782-32.2018.8.11.0015, o fato do Grupo se encontrar em 

recuperação judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da 

Justiça, visto que sua concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. 1.2. 

Ademais, embora evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o 

valor das custas processuais relativa ao presente incidente é 

manifestamente irrisório diante da estrutura econômico-financeira do 

grupo em recuperação. 1.3. Destarte, indefiro os pedidos de dispensa de 

recolhimento das custas de distribuição, bem como o diferimento do 

pagamento das custas ao final do processo. 1.4. Por conseguinte, 

determino a intimação da parte autora, por meio de seus advogados, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), 

emendar a inicial, a fim de comprovar nos autos o recolhimento das custas 

judiciais para a distribuição da presente impugnação, devendo vincular a 

guia aos autos (art. 82, NCPC). 2. Cumprida a determinação acima, na 

forma do art. 11 da Lei n.º 11.101/05, intime-se a parte credora, por carta 

com aviso de recebimento para, querendo, oferecer contestação no prazo 

de 05 (cinco) dias. 3. Em seguida, intime-se a(s) recuperanda(s), por meio 

de seus advogados, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. 

Decorrido o prazo, intime-se o(a) Administrador(a) Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo 

único, da LRF. 5. Após, vistas ao Ministério Público. 6. Acaso decorrido o 

prazo sem cumprimento ao item “1.4” pela parte autora, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. 7. Determino que a Secretaria da Vara promova o 

cadastro do(a) Administrador(a) Judicial junto ao presente feito. 8. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013193-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (IMPUGNANTE)

NICOLI AGRO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013193-76.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Como é cediço a concessão da gratuidade somente é admissível em 

condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com 

as custas. 1.1. Outrossim, como já exposto nos autos sob n. 

1011782-32.2018.8.11.0015, o fato do Grupo se encontrar em 

recuperação judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da 

Justiça, visto que sua concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. 1.2. 

Ademais, embora evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o 

valor das custas processuais relativa ao presente incidente é 

manifestamente irrisório diante da estrutura econômico-financeira do 

grupo em recuperação. 1.3. Destarte, indefiro os pedidos de dispensa de 

recolhimento das custas de distribuição, bem como o diferimento do 

pagamento das custas ao final do processo. 1.4. Por conseguinte, 

determino a intimação da parte autora, por meio de seus advogados, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), 

emendar a inicial, a fim de comprovar nos autos o recolhimento das custas 

judiciais para a distribuição da presente impugnação, devendo vincular a 

guia aos autos (art. 82, NCPC). 2. Cumprida a determinação acima, na 

forma do art. 11 da Lei n.º 11.101/05, intime-se a parte credora, por carta 

com aviso de recebimento para, querendo, oferecer contestação no prazo 

de 05 (cinco) dias. 3. Em seguida, intime-se a(s) recuperanda(s), por meio 

de seus advogados, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. 

Decorrido o prazo, intime-se o(a) Administrador(a) Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo 

único, da LRF. 5. Após, vistas ao Ministério Público. 6. Acaso decorrido o 

prazo sem cumprimento ao item “1.4” pela parte autora, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. 7. Determino que a Secretaria da Vara promova o 

cadastro do(a) Administrador(a) Judicial junto ao presente feito. 8. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013198-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLI AGRO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNANTE)

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013198-98.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Como é cediço a concessão da gratuidade somente é admissível em 

condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com 

as custas. 1.1. Outrossim, como já exposto nos autos sob n. 

1011782-32.2018.8.11.0015, o fato do Grupo se encontrar em 

recuperação judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da 

Justiça, visto que sua concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. 1.2. 

Ademais, embora evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o 

valor das custas processuais relativa ao presente incidente é 

manifestamente irrisório diante da estrutura econômico-financeira do 

grupo em recuperação. 1.3. Destarte, indefiro os pedidos de dispensa de 

recolhimento das custas de distribuição, bem como o diferimento do 

pagamento das custas ao final do processo. 1.4. Por conseguinte, 

determino a intimação da parte autora, por meio de seus advogados, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), 

emendar a inicial, a fim de comprovar nos autos o recolhimento das custas 

judiciais para a distribuição da presente impugnação, devendo vincular a 

guia aos autos (art. 82, NCPC). 2. Cumprida a determinação acima, na 

forma do art. 11 da Lei n.º 11.101/05, intime-se a parte credora, por carta 

com aviso de recebimento para, querendo, oferecer contestação no prazo 

de 05 (cinco) dias. 3. Em seguida, intime-se a(s) recuperanda(s), por meio 

de seus advogados, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. 

Decorrido o prazo, intime-se o(a) Administrador(a) Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo 

único, da LRF. 5. Após, vistas ao Ministério Público. 6. Acaso decorrido o 

prazo sem cumprimento ao item “1.4” pela parte autora, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. 7. Determino que a Secretaria da Vara promova o 

cadastro do(a) Administrador(a) Judicial junto ao presente feito. 8. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013200-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLI AGRO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNANTE)

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTIAGO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013200-68.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Como é cediço a concessão da gratuidade somente é admissível em 

condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com 

as custas. 1.1. Outrossim, como já exposto nos autos sob n. 

1011782-32.2018.8.11.0015, o fato do Grupo se encontrar em 

recuperação judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da 

Justiça, visto que sua concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. 1.2. 

Ademais, embora evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o 

valor das custas processuais relativa ao presente incidente é 

manifestamente irrisório diante da estrutura econômico-financeira do 

grupo em recuperação. 1.3. Destarte, indefiro os pedidos de dispensa de 

recolhimento das custas de distribuição, bem como o diferimento do 

pagamento das custas ao final do processo. 1.4. Por conseguinte, 

determino a intimação da parte autora, por meio de seus advogados, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), 

emendar a inicial, a fim de comprovar nos autos o recolhimento das custas 

judiciais para a distribuição da presente impugnação, devendo vincular a 

guia aos autos (art. 82, NCPC). 2. Cumprida a determinação acima, na 

forma do art. 11 da Lei n.º 11.101/05, intime-se a parte credora, por carta 

com aviso de recebimento para, querendo, oferecer contestação no prazo 

de 05 (cinco) dias. 3. Em seguida, intime-se a(s) recuperanda(s), por meio 

de seus advogados, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. 

Decorrido o prazo, intime-se o(a) Administrador(a) Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo 

único, da LRF. 5. Após, vistas ao Ministério Público. 6. Acaso decorrido o 

prazo sem cumprimento ao item “1.4” pela parte autora, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. 7. Determino que a Secretaria da Vara promova o 

cadastro do(a) Administrador(a) Judicial junto ao presente feito. 8. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013201-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNANTE)

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (IMPUGNANTE)

NICOLI AGRO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C G KAJIYAMA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013201-53.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Como é cediço a concessão da gratuidade somente é admissível em 

condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com 

as custas. 1.1. Outrossim, como já exposto nos autos sob n. 

1011782-32.2018.8.11.0015, o fato do Grupo se encontrar em 

recuperação judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da 

Justiça, visto que sua concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. 1.2. 

Ademais, embora evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o 

valor das custas processuais relativa ao presente incidente é 

manifestamente irrisório diante da estrutura econômico-financeira do 

grupo em recuperação. 1.3. Destarte, indefiro os pedidos de dispensa de 

recolhimento das custas de distribuição, bem como o diferimento do 

pagamento das custas ao final do processo. 1.4. Por conseguinte, 

determino a intimação da parte autora, por meio de seus advogados, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), 

emendar a inicial, a fim de comprovar nos autos o recolhimento das custas 

judiciais para a distribuição da presente impugnação, devendo vincular a 

guia aos autos (art. 82, NCPC). 2. Cumprida a determinação acima, na 

forma do art. 11 da Lei n.º 11.101/05, intime-se a parte credora, por carta 

com aviso de recebimento para, querendo, oferecer contestação no prazo 

de 05 (cinco) dias. 3. Em seguida, intime-se a(s) recuperanda(s), por meio 

de seus advogados, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. 

Decorrido o prazo, intime-se o(a) Administrador(a) Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo 

único, da LRF. 5. Após, vistas ao Ministério Público. 6. Acaso decorrido o 

prazo sem cumprimento ao item “1.4” pela parte autora, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. 7. Determino que a Secretaria da Vara promova o 

cadastro do(a) Administrador(a) Judicial junto ao presente feito. 8. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002373-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002373-61.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 
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conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002379-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002379-68.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002382-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002382-23.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002383-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002383-08.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002398-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002398-74.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 
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conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002395-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002395-22.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002432-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002432-49.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002542-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002542-48.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002543-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002543-33.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 
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conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002545-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002545-03.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002642-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002642-03.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002744-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA DOS SANTOS BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002744-25.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002784-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002784-07.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 
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conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002787-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002787-59.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002790-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BOREAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002790-14.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002815-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002815-27.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003072-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAO LUIZ PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003072-52.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 
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conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003090-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO AMOR DIVINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003090-73.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003097-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO AMOR DIVINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003097-65.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003116-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TARACIUK DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003116-71.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003324-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003324-55.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 
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conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003136-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENIDIA ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003136-62.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003203-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SOUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003203-27.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003230-10.2020.8.11.0015

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)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003230-10.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003234-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL 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)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003234-47.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 
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conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003245-76.2020.8.11.0015

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)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003245-76.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003255-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELIX FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003255-23.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003286-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003286-43.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003287-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003287-28.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 
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conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003406-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINDA DE FATIMA RODABEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003406-86.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 23 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003554-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003554-97.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 23 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003556-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003556-67.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 23 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014152-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA KARLA DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014152-47.2019.8.11.0015 Vistos etc. 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ajuizou “AÇÃO DE BUSCA E 
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APREENSÃO” em desfavor de GESSICA KARLA DO AMARAL, 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 26016949/26058310. Em ID 

26070230, 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 

26497428/26497435. É o relatório. Fundamento e decido. 1. Inicialmente, 

recebo a emenda da inicial de ID 26497428/26497435. 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 da requerida de ID 

26016953, não é suficiente para comprovar a mora desta, 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 26070230. 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, 24 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002645-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

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:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1002645-94.2016.8.11.0015 

AUTOR: VANDERSON FERREIRA DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Especifiquem 

as partes as provas que pretendem produzir, além das já constantes dos 

autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 15 dias, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004800-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004800-31.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. REQUERIDO: GECI MACIEL 

COSTA Vistos etc. 1. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

presente cópia de Mandado. 2. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens. 3. Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a devolução da presente deprecata. 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. 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: 1001993-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GREJO OAB - SP52207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.S.DA CRUZ E SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001993-43.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EXECUTADO: J.S.DA CRUZ 

E SILVA - ME Vistos etc. 1. Proceda-se com a busca de bens em nome da 

Executada, através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD. 2. Com as 

respectivas respostas, 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, 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: 1004499-84.2020.8.11.0015

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:

CHARLES CLAY FERREIRA (EXECUTADO)
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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: 1004499-84.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: CHARLES CLAY 

FERREIRA Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. 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: 1013488-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL BIRNFELD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013488-84.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP EXECUTADO: GABRIEL 

BIRNFELD Vistos, etc. 1. Intime-se o executado, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, pessoalmente, para que, no prazo de cinco 

dias, indique quais são e onde se encontram os seus bens sujeitos à 

penhora, sob pena de incidência de multa que fixo em 10% sobre o débito 

exequendo (art. 774, V, parágrafo único do CPC). 2. Com ou sem 

manifestação, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção. 3. Não havendo 

manifestação intime-se pessoalmente o representante legal da exequente, 

consignando as mesmas advertências. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007731-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MARCIRIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007731-12.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

MOACIR MARCIRIO REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA 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: 1012138-61.2017.8.11.0015

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:

LUIZ CESAR GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

SANDRA REGINA GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012138-61.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: LUIZ CESAR GOMES 

DA COSTA, SANDRA REGINA GOMES DA COSTA Vistos etc. 1. Defiro a 

penhora do imóvel indicado pela exequente no ID. 20181222, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003089-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARESTIDES RUIZ VASQUES (REQUERENTE)

BRASILINA FERRARIN RUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES TAVARES DE LIMA OAB - TO1983 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILMAIR CALLEGARO (REQUERIDO)

JULIANA CANDIOTO CALLEGARO (REQUERIDO)

COMPAES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (5) dias junte aos 

autos o inteiro teor da petição inicial, bem como da guia e do comprovante 

de pagamento das custas e taxas judiciais, eis que se tratam de cópias 

essenciais para o cumprimento da missiva, nos termos do art. 260 do 

CPC., sob pena de devolução da carta precatória no estado em que se 

encontra. Deverá também no mesmo prazo efetuar o depósito da diligência 
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do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação, nos bairros setor comercial e Jardim Botânico, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – emitir guias – digitar diligência - escolher a opção guia de diligência 

– 1º grau - adicionar o número do processo – buscar - próximo - cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro - adicionar CPF/CNPJ do 

pagante e gerar guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000881-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDA MOURAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Menino Jesus, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência/guia de complementação de diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro (acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004800-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada da autora para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito das diligências do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de intimação, no bairro Centro (dois endereços = 

02 diligências), devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência/guia de complementação de diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro (acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004499-84.2020.8.11.0015

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:

CHARLES CLAY FERREIRA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, informe 

nos autos os respectivos bairros a que pertence os endereços do 

executado, bem como no mesmo prazo, efetue o depósito das diligências 

do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação,devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência/guia de complementação de diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro (a informar) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010397-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU ISER (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: 1010397-83.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: ROMEU ISER REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança do seguro DPVAT movida por Romeu Iser contra Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Devidamente citada, a 

requerida apresentou a contestação ID 10582604, requereu 

preliminarmente a extinção da ação ante a ausência de pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em razão de 

o requerente encontrar-se inadimplente com o seguro DPVAT na época do 

sinistro. Ocorre que, a teor da Súmula 257 do STJ, o fato da vítima ser a 

proprietária do veículo e se encontrar inadimplente com o prêmio do 

seguro não elide a obrigação da seguradora arcar com o pagamento da 

indenização correspondente, porquanto não perde ele, por tal 

circunstância, a sua qualidade de beneficiário. Neste sentido: AGRAVO 

INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO BEM INADIMPLENTE. SEGURO DEVIDO. 

1 - O fato da vítima ser a proprietária do veículo e se encontrar 

inadimplente com o prêmio do seguro não elide a obrigação da seguradora 

arcar com o pagamento da indenização correspondente, porquanto não 

perde ele, por tal circunstância, a sua qualidade de beneficiário. Agravo 

Interno conhecido e desprovido. (TJ-GO - Apelação (CPC): 

03802002120188090051, Relator: GILBERTO MARQUES FILHO, Data de 

Julgamento: 13/04/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

13/04/2020) AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PROPRIETÁRIO 

DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA. 1 - Tendo em vista que a 

Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade 

de pagamento de indenização ao proprietário do veículo que se 

encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o 

acolhimento da tese sustentada, não se aplicando, portanto, o disposto 

nas Resoluções 273/12 e 332/15 da CNPS. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - 

AC: 10427448320168260114 SP 1042744-83.2016.8.26.0114, Relator: 

Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 08/05/2019, 30ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019) Pelo exposto, rejeito a 

referida 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: 1006199-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RODRIGUES CORTIM (EXECUTADO)

CARLA CRISTINA DE ALMEIDA BATISTA 05554302190 (EXECUTADO)

CARLA CRISTINA DE ALMEIDA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006199-03.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

EXECUTADO: CARLA CRISTINA DE ALMEIDA BATISTA, ALESSANDRO 

RODRIGUES CORTIM Vistos etc. 1. Proceda-se a inclusão do nome dos 

devedores no SERASA através do sistema SERASAJUD. 2. Com 

fundamento no art. 921, III do CPC, defiro o pedido de ID. 20059577, e 

consequentemente, suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de 

um ano. 3. Findo o prazo fixado acima sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do art. 921, § 2º 

do CPC, sendo que a partir dai começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC). 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010479-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010479-80.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: SIMONE APARECIDA DA SILVA SOUSA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT movida por Simone 

Aparecida da Silva Souza dos Santos contra Itaú Seguros de Auto e 

Residência S.A. Devidamente citada, a requerida apresentou a 

contestação ID 18378509, requerendo preliminarmente a sua exclusão do 

polo passivo da presente ação, bem como a inclusão da Seguradora Líder 

do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. Sem delongas, não há que se falar 

na pretendida substituição processual, uma vez que a demanda foi 

ajuizada contra a Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. e o artigo 7° da 

Lei n. 6.194/74 instituiu a solidariedade entre todas as companhias 

pertencentes ao convênio DPVAT. Assim, a vítima pode escolher qualquer 

uma delas para haver a indenização. A Lei 6.194/74, vigente à época do 

fato, dispõe que no caso de morte, a indenização será paga "por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operarem no seguro, objeto da presente lei'. É por isso 

que "de acordo com a legislação em vigor, que instituiu sistema elogiável e 

satisfatório para o interesse de todas as partes envolvidas, qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização, assegurado seu direito de regresso." (REsp. 401418/MG, 

Rei. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, j . 23/04/2002). Pelo exposto, rejeito a 

referida preliminar. Na sequência, a requerida arguiu preliminar de 

carência de ação por falta de interesse de agir em razão do pagamento da 

indenização na esfera administrativa. Não procede a preliminar. 

Compulsando a exordial, verifico que a requerente afirmou ter recebido a 

importância de R$ 4.725,00 na esfera administrativa, no entanto afirma que 

teria direito a receber R$ 9.450,00 referente a invalidez permanente em 

sua perna direita, conforme Lei nº 11.482/2007. Dessa forma, resta 

evidente que ela visa receber a diferença entre o valor recebido e o 

realmente devido, razão pela qual rejeito a preliminar. As partes são 

legítimas e estão bem representadas. Presentes os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e, não 

havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o 

processo. Defiro a produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta 

cidade, na pessoa do seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 

1.020, setor industrial norte, nesta cidade, para que indique dia, hora e 

local, a fim de proceder perícia médica junto à requerente, respondendo os 

quesitos das partes e deste Juízo. Este juízo apresenta os seguintes 

quesitos: 1 - A requerente é portadora de invalidez permanente? 2 – Quais 

os membros afetados, e o grau de incapacidade? O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 15 dias após a realização do exame. Fica a 

requerente advertida de que deverá comparecer no referido órgão com os 

documentos e exames que possuir, sob pena de extinção da ação pelo 

abandono da causa, art. 485, III do CPC, ocasião em que a requerida 

deverá ser intimada para cumprir o disposto no art. 485, § 6º do referido 

diploma. Faça acompanhar do ofício, cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as partes em 5 dias, 

e em seguida, façam-me os autos cls. para sentença. Observe a Srª 

Gestora a petição ID 21830865. 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: 1005714-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

MARCOS GUIMARAES AUGUSTO OAB - 936.791.061-49 

(REPRESENTANTE)

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: 1005714-03.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: E. D. S. A. REPRESENTANTE: MARCOS GUIMARAES 

AUGUSTO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT movida por Elizandra dos Santos Augusto contra Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Devidamente citada, a requerida 

apresentou a contestação ID 8078036, onde arguiu diversas preliminares, 

as quais passo a analisar uma a uma: A primeira preliminar diz respeito a 

alteração do polo passivo para que seja retificado o polo passivo da ação 

para constar como ré a Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT 

S/A em vez de Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S/A, 

eis que a Portaria SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial da União nº 

149, de 08.08.2016, homologou a mudança de denominação social, 

preliminar que defiro de plano, devendo a Srª Gestora proceder aos atos 

necessários para retificar o polo passivo da ação. Em seguida, a 

requerida arguiu preliminar de carência de ação por falta de interesse de 

agir em razão do pagamento da indenização na esfera administrativa. Não 

procede a preliminar. Compulsando a exordial, verifico que a requerente 

afirmou ter recebido a importância de R$ 6.581,25 na esfera 

administrativa, no entanto afirma que teria direito a receber R$ 13.500,00 

referente a invalidez permanente em seus membros, conforme Lei nº 

11.482/2007. Dessa forma, resta evidente que ela visa receber a 

diferença entre o valor recebido e o realmente devido, razão pela qual 

rejeito a preliminar. A última preliminar se refere à ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo ante a não apresentação do comprovante de residência pela 

requerente. Ocorre que o art. 100, V, parágrafo único do antigo CPC, atual 

art. 53, V do novo CPC dispõem que “é competente o foro de domicílio do 

autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em 

razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves”. Desta 

forma, restando inequívoco que o acidente ocorreu nesta urbe, conforme 
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se verifica no boletim de ocorrência ID 6802418, bem como que a 

requerente realizou diversos procedimentos médicos nesta cidade, rejeito 

a referida preliminar. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica 

junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. 

Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora 

de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica a requerente advertida de que deverá 

comparecer no referido órgão com os documentos e exames que possuir, 

sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do 

CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010376-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRY BALTAZAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010376-10.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: ROSIMEIRY BALTAZAR ALVES REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT movida por Rosimery 

Baltazar Alves contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A. Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 

11032006, onde requereu preliminarmente a alteração do polo passivo 

para que passe a constar como ré a Seguradora Líder do Consorcio do 

Seguro DPVAT S/A em vez de Seguradora Líder dos Consorcios do 

Seguro DPVAT S/A, eis que a Portaria SUSEP nº 34, publicada no Diário 

Oficial da União nº 149, de 08.08.2016, homologou a mudança de 

denominação social, preliminar que defiro de plano, devendo a Srª Gestora 

proceder aos atos necessários para retificar o polo passivo da ação. 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. 

Observe a Srª Gestora a petição ID 21030634. 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: 1006151-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LINO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006151-73.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: ANTONIO LINO SOBRINHO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. 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: 1003373-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NONATO SANTOS CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003373-33.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: ANTONIO NONATO SANTOS CUNHA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT movida por Antonio 

Nonato Santos Cunha contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A. Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 

19674511, onde arguiu diversas preliminares, as quais passo a analisar 

uma a uma: A primeira preliminar diz respeito a falta de interesse de agir 

do requerente ante a ausência de finalização regulatória do requerimento 

administrativo do seguro DPVAT. Instado a se manifestar, o requerente 

apresentou a impugnação ID 19899175, onde esclareceu que efetuou o 

requerimento administrativo, mas nunca conseguiu receber o benefício em 

razão de a requerida colocar empecilhos, constatando irregularidades sem 

lógica e fundamento. Muito embora aparentemente o processo 
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administrativo não tenha prosseguido pela desídia do requerente, a 

verdade é que o art. 5º, XXXV da Constituição Federal prescreve que a lei 

não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito, razão 

pela qual rejeito a preliminar. No tocante à preliminar de irregularidade na 

representação processual e no comprovante de residência apresentado, 

melhor sorte não assiste à requerida, primeiro porque este Magistrado 

determinará a realização de perícia médica no requerente a fim de 

mensurar a extensão da lesão permanente, ocasião em que ele terá a sua 

identidade devidamente confirmada pelo Sr. Perito. Com relação à 

alegação de irregularidade no comprovante de residência apresentado, 

uma vez que ele estaria em nome de terceiro, muito embora a conta de 

energia ID 18553659, pág. 4, verdadeiramente esteja em nome de terceiro, 

a verdade é que na impugnação ID 19899175, o requerente esclareceu 

que reside de favor na residência de terceiros, e por isso a conta de 

energia está em nome de um terceiro. Ademais, o documento ID 18553659, 

pág. 3, se trata de uma declaração de endereço esclarecendo a situação, 

não havendo que se falar em qualquer nulidade com relação ao endereço 

do requerente, sobretudo porque o art. 319 do CPC não exige a 

apresentação de comprovante de endereço como requisito da petição 

inicial. Pelo exposto, rejeito a aludida preliminar. Por fim, a requerida 

apresentou impugnação à assistência judiciária gratuita deferida ao 

requerente, alegando, em síntese, que ele não instruiu a inicial com 

documentos que comprovem sua hipossuficiência. No entanto, 

compulsando os autos, verifico pelos documentos que instruíram a 

exordial que o requerente reside em bairro notoriamente habitado por 

pessoas humildes nesta urbe, situado do outro lado da rodovia BR 163 e 

há vários KM da região central da cidade. Além disso, o consumo médio de 

energia do requerente perfaz módicos 118 kWh, perfazendo menos de R$ 

60,00 mensais, o que evidencia que ele se trata de pessoa 

hipossuficiente, razão pela qual julgo improcedente a impugnação à 

assistência judiciária gratuita. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002645-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

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:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

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: 1002645-94.2016.8.11.0015 AUTOR(A): 

VANDERSON FERREIRA DE SOUZA REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança do seguro DPVAT movida por Vanderson Ferreira de Souza 

contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 

Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 6154244, 

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$ 2.362,00 na 

esfera administrativa, no entanto afirma que teria direito a receber R$ 

9.450,00 referente a invalidez permanente em seu punho e mão 

esquerdos, 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: 1008787-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI GIRARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (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: 1008787-46.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ELI GIRARDI REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança do seguro DPVAT movida por Eli Girardi contra Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Devidamente citada, a requerida 

apresentou a contestação ID 18258710, onde arguiu diversas 

preliminares, as quais passo a analisar uma a uma: A primeira preliminar 

diz respeito a alteração do polo passivo para que passe a constar como 

ré a Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S/A em vez de 

Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S/A, eis que a 

Portaria SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial da União nº 149, de 

08.08.2016, homologou a mudança de denominação social, preliminar que 

defiro de plano, devendo a Srª Gestora proceder aos atos necessários 

para retificar o polo passivo da ação. Em seguida, a requerida arguiu 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir em razão do 

pagamento da indenização na esfera administrativa. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que o requerente afirmou ter 

recebido a importância de R$ 2.362,50 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que teria direito a receber R$ 9.450,00 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 
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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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000626-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SANTOS DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000626-76.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

CHARLES SANTOS DE BARROS Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão 

de medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no 

contrato firmado entre as partes. 1.2. Ainda em sede de liminar, requer a 

parte requerente a expedição de ofício ao DETRAN/MT, a fim de seja 

determinada a retirada de quaisquer ônus eventualmente incidentes sobre 

o bem, anteriores a consolidação da propriedade, bem como para seja 

expedido ofício à Secretária de Fazenda Estadual, comunicando a 

transferência da propriedade, para que se abstenha de cobrar IPVA da 

parte autora por período anterior a consolidação da propriedade. 1.3. Com 

a inicial, foram apresentados os devidos documentos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido: 2. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato (ID 28541875), comprovando que o 

bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor do 

requerente. 2.1. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da 

parte requerida, consubstanciada por instrumento de protesto ID. 

28541878. 3. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo 

§ 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida 

pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, 

concedo parcialmente os pedidos liminares e, em consequência, determino 

a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 4.1. Todavia, indefiro o 

pedido de expedição de ofício para o DETRAN/MT, a fim de seja promovida 

a retirada de quaisquer ônus vinculados ao veículo almejado, uma vez que 

a natureza de obrigação decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 

4.2. Igualmente, indefiro o pedido para expedição de ordem à Fazenda 

Pública Estadual para abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o 

veículo em pauta, ainda que em período anterior à consolidação da sua 

propriedade, se assim ocorrer, diante da inexistência de previsão legal 

nesse sentido. 5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o 

bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais 

de fiel depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente 

poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, 

sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião 

do cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 

5.2. Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 

poderão realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. 

Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012950-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELYN VIERO DE SOUZA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012950-35.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: EVELYN VIERO DE SOUZA LOPES 

Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei 

nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a 

inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as 

partes. 1.2. Com a inicial, foram apresentados os devidos documentos. É o 

breve relatório. Fundamento e decido: 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

24967168), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada por 

notificação extrajudicial ID. 24967172. 3. Deste modo, restam preenchidos 

os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o 

que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, concedo parcialmente os pedidos liminares e, em 

consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial. 5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em 

mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. 

Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão 

realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000881-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDA MOURAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000881-34.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EDUARDA MOURAO 

DA SILVA Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. 1.2. Com a inicial, foram apresentados os devidos documentos. 

É o breve relatório. Fundamento e decido: 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

28805957), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada por 

instrumento de protesto ID. 28805960. 3. Deste modo, restam preenchidos 

os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o 

que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, concedo os pedidos liminares e, em consequência, 

determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 5. Expeça-se 

o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da parte 

requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário, o 

qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. 

Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão 

realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009026-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

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: 1009026-84.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS DE SOUZA REU: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos, etc. 

LUIZ CARLOS DE SOUZA propôs a presente “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT” contra BRADESCO SEGUROS. Após 

fazer considerações sobre a justiça gratuita e a prioridade no trâmite, 

relatou que no dia 28/05/2016, foi vítima de acidente automobilístico, que 

lhe causou “invalidez permanente em um MEMBRO (FRATURA/LESÃO NA 

TÍBIA ESQUERDA DISTAL, FÍBULA ESQUERDA PERNA ESQUERDA)”. 

Discorreu sobre a Lei 6.194/74, sobre a legitimidade passiva e sobre o 

termo inicial do juros e da correção monetária da indenização. Ao final 

requereu o julgamento totalmente procedente da presente demanda, para 

condenar a Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos); a prioridade no trâmite processual; a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita Juntou os documentos de Ids 9181268, 

9181269, 9181270, 9181271, 9181272, 9181273, 9181274, 9181275, 

9181276, 9181278, 9181281, 9181282, 9181283, 9181284, 9181286, 

9181288, 9181290, 9181291, 9181293, 9181294, 9181296, 9181297, 

9181298, 9181300 e 9181302. Recebida a inicial (Id 9194162), foi deferida 

tanta a prioridade de tramitação como os benefícios da justiça gratuita, 

sendo, ainda, determinada a citação da Ré. Devidamente citada (Id 

9432579), a Ré contestou a ação – Id 9778543 – suscitando as seguintes 

preliminares: 1 - Da Inclusão da Seguradora Líder no Polo Passivo; 2 – Da 

Ausência de Requerimento Administrativo – Falta de Interesse de Agir; 3 – 

Ausência do Laudo do IML – Descumprimento do Art. 5º, § 5º, da Lei 

6.194/74, e 4 – Carência de Ação – Boletim de Ocorrência sem Validade – 

Não averiguação dos Fatos. No mérito, afirmou, em síntese, que é 

imprescindível a produção de prova pericial, isso porque, para fins de 

indenização, faz-se necessária a graduação da extensão da lesão, pois o 

pagamento deve ocorrer de acordo com o grau ou extensão da 

debilidade/invalidez, e por fim, pontuou que o os juros devem incidir a partir 

da citação válida, já a correção monetária tem seu termo inicial do 

ajuizamento da ação. Ao final pugnou pela inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo e pelo acolhimento das preliminares suscitadas, com a 

consequente extinção do feito sem resolução do mérito; e em caso de 

entendimento diverso, a expedição de ofício a Delegacia, para os fins “de 

que afirme a autenticidade dos documentos juntados pelo Autor”; o 

julgamento totalmente improcedente dos pedidos lançados na inicial. 

Conforme decisão de Id 10364141, o processo foi devidamente saneado, 

sendo que todas as preliminares suscitadas pela Ré foram rejeitadas. No 

mesmo ato, deferiu-se a produção de prova pericial a ser realizada junto 

ao IML. Aportou aos autos o Laudo Pericial de nº 500.01.01.2017.1665, 

referente ao exame de lesão corporal/sinistro DPVAT realizado no Autor 

(Id 11753899), sendo que a manifestação da Ré sobre o ele pode ser visto 

no Id 11861139, e a do Autor no Id 11937224. Após, diante da 

desnecessidade da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, 

I, do CPC, vieram-me conclusos os autos para prolação de sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT” proposta por LUIZ CARLOS DE 

SOUZA contra BRADESCO SEGUROS. Como as preliminares já foram 

devidamente superadas, passo à análise do mérito. MÉRITO Para fazer jus 

ao percebimento do Seguro pleiteado, ainda que se dispense a prova da 

existência de culpa, é necessária a demonstração cabal da ocorrência do 

acidente e o nexo causal entre este e os danos sofridos. Mesmo diante da 

insurgência da Ré quanto ao boletim de ocorrência lavrado em data 

posterior ao fato (data da comunicação 22/07/2016; data do fato 

28/05/2016), entendo que ficou demonstrado que o Autor sofreu acidente 

automobilístico, isso porque, conforme documentos de Ids 9181288 e 

9181300, há a informação de que o Autor deu entrada no hospital em 

razão de ter sofrido “AC. MOTOCICLÍSTICO 28/05/16”. Continuando, o tema 

de fundo está regulado na Lei 6.194/74, que tem nova redação conferida 

pelas Leis nºs. 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009. As alterações da Lei 

se aplicam ao caso em vertente, eis que o acidente ocorreu no ano de 

2016. No art. 3º da Lei 6.194/74, é disposto que: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 
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invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2º 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3º As despesas de que trata o § 2º 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). E em relação ao valor da indenização pela limitação funcional ou 

anatômica, assim dispõe a Súmula 474 do Eg. STJ: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Com efeito, sobre o valor 

indenizatório máximo da faixa é que incide o percentual de redução 

funcional ou anatômica efetivamente apurado para se alcançar o montante 

da indenização. Ainda, é pacífico o entendimento de que é válida a 

utilização da tabela Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, para 

redução proporcional a ser paga por força do seguro DPVAT (REsp 

1.101.572/RS). O referido tema deu origem a Súmula 544 do STJ, onde diz 

que “É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida provisória n. 451/2008”. 

No que concerne ao alegado dano sofrido pelo Autor, fez-se necessária à 

confecção de prova pericial (Id 11753899), cujo objetivo é constatar se o 

beneficiário, em decorrência do acidente, sofreu invalidez permanente, e, 

caso tenha ocorrido, o seu grau de lesão. Sendo assim, conforme se 

depreende do laudo, constatou-se que o Autor sofreu “Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, com “Sequela 

residual” de “5,0%”. Antes de pontuar o valor, entendo que o percentual 

correto referente a “Sequela residual” é o de 7%, e não os de 5%, 

apontado pelo Sr. Perito, isso porque, conforme se extrai da Lei 6.194/74, 

mais especificamente no inciso II, do § 1º, do artigo 3º, para as sequelas 

residuais deve incidir o percentual de 10%, e assim sendo, 

multiplicando-se o percentual de 70% (referente a repercussão em partes 

de Membros Superiores e Inferiores) pelo de 10% (referente a sequela 

residual - II, do § 1º, do artigo 3º, da Lei 6.194/74), chega-se ao percentual 

que o Autor faz jus, qual seja, 7%. Com base nessa conclusão, o valor 

referente a indenização devida ao Autor pela “Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores” corresponde a R$ 

945,00 (10% x 70% = 7%; R$ 13.500,00 x 7% = R$ 945,00). O referido 

valor deve ser corrigido desde o dia 28/05/2016, data do sinistro (Súmula 

580 STJ), com incidência de juros de mora desde a citação (Súmula 426 

do STJ). Por fim, quanto a manifestação do Autor sobre o Laudo Pericial, 

onde ele pugna pela confecção de outro, tendo em vista não ter o Sr. 

Perito levado em conta as dores causadas em razão do acidente, entendo 

que não passa de mero inconformismo, não merecendo, portanto ser 

acatada. Ora, a lei que rege a indenização do seguro obrigatório DPVAT 

prevê a cobertura apenas para as hipótese de acidente causado por 

veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, que venham a sofrer danos pessoais, nestes 

compreendidos as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares (arts. 

2º e 3º da Lei 6.194/74), nada versando sobre dores causadas em razão 

do acidente. Como já pontuado linhas atrás, o Sr. Perito identificou que o 

Autor sofreu “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores”, resultando em “Sequela residual”, ou seja, o Sr. 

Perito pontuou o percentual da perda sofrida pelo Autor em razão do 

acidente. Outro ponto que merece esclarecimento, está onde o Autor se 

baseia no relatório médico elaborado pelo Dr. Ademario, onde ele indicou 

que o Autor estava “No momento sem condições de retorno ao trabalho”, 

todavia, esse relatório médico é datado de 17/07/2016, enquanto a perícia 

foi realizada em 12/12/2017, mais de um ano após o relatório médico 

supracitado, o que leva a conclusão de que as sequelas já estão 

consolidadas. Ainda, conforme mandado de intimação para 

comparecimento no IML visando a realização de perícia (Id 10598767), o 

Autor foi advertido para que levasse tanto “Os exames da época do 

acidente, com laudo” como “Os exames atuais com laudo e Parecer Atual 

(até três meses), detalhado, do médico assistente”, mas disso ele não 

cuidou. Ou seja, não pode agora o Autor pugnar pela produção de outra 

perícia com base nos argumentos supracitados, pois o Sr. Perito se 

baseou nos documentos que lhe foram entregues e na realização de 

exame pericial no Autor, encontrando apenas sequela residual. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar a Ré a pagar ao 

Autor o Seguro DPVAT no valor de R$ R$ 945,00 (novecentos e quarenta 

e cinco reais), com a correção monetária, pelo INPC, desde a data do 

evento danoso (28/05/2016), nos termo da Súmula 580 do STJ, e juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ. 

Condeno a Ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação. Com o trânsito em 

julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 

da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação. P.R.I.C. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. 

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008592-95.2017.8.11.0015
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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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008592-95.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: TATIANA FELIPE BORNIER REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos, etc. TATIANA 

FELIPE BORNIER propôs a presente “AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE À 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT” contra 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Após 

fazer considerações sobre a justiça gratuita e a prioridade no trâmite, 

relatou que no dia 06/10/2017, foi vítima de acidente de trânsito, do qual 

apresentou “FRATURA DE UMERO PROXIMAL ESQUERDO, TRAUMA 

ABDOMINAL RUPTURA DO BAÇO”, resultando “SEQUELAS 

PERMANENTES E DEFINITIVAS”, todavia teve seu pedido feito na esfera 

administrativa negado. Discorreu sobre o prazo prescricional para a 

cobrança do seguro DPVAT, sobre o quantum a ser indenização, que no 

presente caso entende fazer jus ao valor de R$ 13.500,00, e, por fim, 

fundamentou sua pretensão na Lei 6.197/74, e suas alterações. Ao final 

requereu os benefícios da justiça gratuita e a prioridade no trâmite 

processual, bem como a condenação da Ré ao pagamento da indenização 

no valor de R$ 13.500,00. Juntou os documentos de Ids 8806332, 

8806343, 8806469, 8806508, 8806533, 8806543, 8806570, 8806582, 

8806600, 8806637, 8806644, 8806662 e 8806768. Recebida a inicial (Id 

9037553), foi deferida tanta a prioridade de tramitação como os benefícios 

da justiça gratuita, sendo, ainda, determinada a citação da Ré. 

Devidamente citada (Id 9432064), a Ré contestou a ação – Id 9727196, 

onde, inicialmente requereu a retificação da autuação, para fazer constar 
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“SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A”, por ser 

essa a sua nova denominação social. Após, suscitou preliminares de 

Inépcia – Fatos Narrados não Decorrem Logicamente a Conclusão dos 

Fatos, e de Ausência de Pressupostos de Constituição e de 

Desenvolvimento Válido e Regular do Processo, tendo em vista a ausência 

de comprovante de residência. No mérito, insurgiu contra a diferença entre 

as assinaturas da Autora apostas nos documentos acostados nos autos, 

pugnando pela juntada de outros com assinatura autenticada em cartório, 

impugnou os documentos médicos, pois possuem data anterior ao do 

acidente. Discorreu sobre a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, tendo em vista se tratar de documento unilateral, sobre a 

ausência de prova do nexo causal, em razão da falta de prova de que 

realmente houve o acidente, sobre a lesão que a Autora sofreu em outro 

acidente, sobre a inexistência de prova da invalidez, sobre os valores da 

indenização e sua limitação, bem como ao pagamento proporcional, sobre 

o ônus probatórios – inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, sobre 

a necessidade de prova pericial e sobre o termo inicial da correção 

monetária e do juros de mora. Ao final pugnou pela retificação do polo 

passivo, bem como pelo acolhimento das preliminares, e o julgamento 

improcedente dos pedidos lançados na inicial. Colacionou os documentos 

de Ids 9727200, 9727204, 9727207, 9727209, 9727210, 9727216 e 

9727221. A impugnação à contestação pode ser vista no Id 10034961, na 

mesma oportunidade juntou os documentos de Ids 10034971, 10034988 e 

10035023. Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir e 

sobre a intenção de designação de audiência de conciliação (Id 

10453139), a Autora se manifestou informado seu desinteresse tanto na 

produção de outras provas como na participação em audiência de 

conciliação (Id 10558709), já a Ré pugnou pela produção de prova pericial, 

depoimento pessoal da Autora e expedição de ofícios a autoridade policial 

requisitando a integra do Boletim de Ocorrência e cópia do Boletim de 

Ocorrência de nº 2017.3009 (Id 10676008). Conforme decisão de Id 

15443491, o processo foi devidamente saneado, sendo acolhido o pedido 

de retificação do polo passivo e rejeitadas todas as preliminares 

suscitadas pela Ré. No mesmo ato, deferiu-se a produção de prova 

pericial a ser realizada junto ao IML. Aportou aos autos o Laudo Pericial de 

nº 500.01.02.2018.016755-01, referente ao exame de lesão 

corporal/sinistro DPVAT realizado na Autora (Id 17875657), sendo que a 

manifestação da Autora sobre o ele pode ser visto no Id 18030800, e a da 

Ré no Id 18059611. Após, vieram-me conclusos os autos para prolação de 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de “AÇÃO 

DE COBRANÇA REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

– DPVAT” proposta por TATIANA FELIPE BORNIER contra SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Não havendo mais 

preliminares, passo à análise do mérito. MÉRITO Para fazer jus ao 

percebimento do Seguro pleiteado, ainda que se dispense a prova da 

existência de culpa, é necessária a demonstração cabal da ocorrência do 

acidente e o nexo causal entre este e os danos sofridos. Mesmo diante da 

insurgência da Ré quanto ao boletim de ocorrência lavrado em data 

posterior ao fato (data da comunicação 03/01/2017; data do fato 

06/10/2016), entendo que ficou demonstrado que a Autora sofreu 

acidente automobilístico no dia 06/10/2016, isso porque consta nos autos 

a “DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA Nº 179/4º BBM/17”, 

sendo que neste documentos consta o tipo de acidente (Acidente de 

Trânsito com vítima motociclista) e o nome da vítima, que no caso é a 

Autora (Tatiana Felipe Bornier), além do prontuário médico de Id 8806533, 

que também consta que a data de entrada da Autora foi o dia 06/10/2016 – 

e cirurgia realizada em 07/10/2016 (conforme Id 10035023 – Retificação), 

em razão de ter sofrido acidente de trânsito, ou seja, há prova robusta de 

que ela sofreu acidente de trânsito. Continuando, o tema de fundo está 

regulado na Lei 6.194/74, que tem nova redação conferida pelas Leis nºs. 

8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009. As alterações da Lei se aplicam ao 

caso em vertente, eis que o acidente ocorreu no ano de 2016. No art. 3º 

da Lei 6.194/74, é disposto que: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso 

de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2º 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3º As despesas de que trata o § 2º 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). E em relação ao valor da indenização pela limitação funcional ou 

anatômica, assim dispõe a Súmula 474 do Eg. STJ: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Com efeito, sobre o valor 

indenizatório máximo da faixa é que incide o percentual de redução 

funcional ou anatômica efetivamente apurado para se alcançar o montante 

da indenização. Ainda, é pacífico o entendimento de que é válida a 

utilização da tabela Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, para 

redução proporcional a ser paga por força do seguro DPVAT (REsp 

1.101.572/RS). O referido tema deu origem a Súmula 544 do STJ, onde diz 

que “É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida provisória n. 451/2008”. 

No que concerne ao alegado dano sofrido pela Autora, fez-se necessária 

à confecção de prova pericial (Id 17875657), cujo objetivo é constatar se 

o beneficiário, em decorrência do acidente, sofreu invalidez permanente, 

e, caso tenha ocorrido, o seu grau de lesão. Sendo assim, conforme se 

depreende do laudo, constatou-se que a Autora que a “sequela do 

membro superior esquerdo não é comprovada como sequela do acidente” 

(item V – Conclusão), todavia, restou constatado que a “Ausência de 

baço” em decorrência do acidente (resposta ao quesito 4). Com base 

nessa conclusão, restou claro que em decorrência do acidente noticiado 

nos autos, a Autora sofreu danos corporais com repercussão em órgão 

caracterizada pela “Perda integral (retirada cirúrgica) do baço”, cujo 

percentual da perda é de “10%”, conforme tabela anexa a Lei 6.194/74, 

que é o mesmo percentual apontado pelo Sr. Perito. O percentual a que a 

Autora faz jus deve incidir sobre o limite máximo de R$ 13.500,00, 

exatamente como dispõe o artigo 3º, §1º, inciso I, da Lei 6.194/74, pois 

houve a perda integral do baço, e assim sendo, ela faz jus ao valor de R$ 

1.350,00 (10% de R$ 13.500,00). O referido valor deve ser corrigido 

desde o dia 06/10/2016, data do sinistro (Súmula 580 STJ), com incidência 

de juros de mora desde a citação (Súmula 426 do STJ). Pontuo que não há 

como utilizar o laudo trazido pelo Autor (Id 10870863), pois se trata de 

acidente ocorrido em 06/09/2015, com lesões próprias dele. Quanto a ao 

pedido da Ré para expedir ofício para Delegacia para os fins de cópia 

requisição de cópias da integra do BO e inquérito policial, deixo de 

analisa-los, isso porque, com relação ao BO, desnecessário, pois além da 

existência nos autos da “DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE 
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OCORRÊNCIA Nº 179/4º BBM/17”, que atesta o acidente, há também 

prontuários médicos com a mesma afirmação. Por fim, sobre o pedido para 

que a Autora trouxesse aos autos a cópia do CRLV do veículo, entendo 

totalmente desnecessária, pois a não apresentação, e até mesmos os não 

pagamento do DPVAT – gera apenas situação de irregularidade 

administrativa do veículo, não impede o recebimento da indenização a que 

a vítima faz jus. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para 

condenar a Ré a pagar a Autora o Seguro DPVAT no valor de R$ R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), com a correção monetária, pelo 

INPC, desde a data do evento danoso (06/10/2016), nos termo da Súmula 

580 do STJ, e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, conforme 

Súmula 426 do STJ. Condeno a Ré, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 

Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro 

do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação. P.R.I.C. Sinop/MT, 24 

de abril de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA Juiz de Direito em 

Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008934-09.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: LEONEIDE SILVA ARAUJO REQUERIDO: BRADESCO 

SEGUROS S/A Vistos, etc. LEONEIDE SILVA ARAUJO propôs a presente 

“AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT” contra 

BRADESCO SEGUROS. Após fazer considerações sobre a justiça gratuita 

e a prioridade no trâmite, relatou que no dia 25/12/2015, foi vítima de 

acidente automobilístico, que lhe causou “invalidez permanente em um 

MEMBRO SUPERIOR (FRATURA/LESÃO TRAUMA NO OMBRO DIREITO E 

ANTEBRAÇO DIREITO)”. Discorreu sobre o interesse de agir, pontuando 

que não há óbice algum em buscar a via judicial sem que tenha 

primeiramente percorrido a via administrativa, após, com base na Lei 

6.194/74, teceu comentários sobre a legitimidade ativa, sobre a 

legitimidade passiva e sobre o termo inicial do juros e da correção 

monetária da indenização. Ao final requereu o julgamento totalmente 

procedente da presente demanda, para condenar a Ré ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos); a prioridade 

no trâmite processual; a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

Juntou os documentos de Ids 9150101; 9150114; 9150125; 9150126; 

9150134; 9150155; 9150159; 9150173; 9150180; 9150186; 9150188; 

9150196 e 9150197. Recebida a inicial (Id 9160905), foi deferida tanta a 

prioridade de tramitação como os benefícios da justiça gratuita, sendo, 

ainda, determinada a citação da Ré. Devidamente citada em 15/08/2017 (Id 

9432240), a Ré contestou a ação em 06/09/2017 (Id 9777980), todavia, 

conforme certidão de Id 9808513, sua defesa se deu fora do prazo legal, 

e em razão disso, nos termos da decisão de Id 10453775, foi decretada 

sua revelia, sendo determinada a produção de prova pericial a ser 

realizada junto ao IML. Aportou aos autos o Laudo Pericial de nº 

500.01.01.2017.1707, referente ao exame de lesão corporal/sinistro 

DPVAT realizado na Autora (Id 11754215), sendo que a manifestação da 

Ré sobre o ele pode ser visto no Id 11861249, e a da Autora no Id 

11937392. Após, diante da desnecessidade da produção de outras 

provas, nos termos do artigo 355, I, do CPC, vieram-me conclusos os 

autos para prolação de sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

– DPVAT” proposta por LEONEIDE SILVA ARAUJO contra BRADESCO 

SEGUROS. Não havendo preliminar, passo à análise do mérito. MÉRITO 

Mesmo diante da revelia da parte Ré, para fazer jus ao percebimento do 

Seguro pleiteado, ainda que se dispense a prova da existência de culpa, é 

necessária a demonstração cabal da ocorrência do acidente e o nexo 

causal entre este e os danos sofridos. Mesmo diante de um Boletim de 

Ocorrência lavrado em data posterior ao fato (data da comunicação 

29/02/2016; data do fato 25/12/2015 – Ids 9150062 e 9150091), entendo 

que ficou demonstrado que a Autora sofreu acidente automobilístico, isso 

porque, conforme documentos de Id 9150188, há a informação de que ela 

deu entrada no hospital em 25/12/2015, às 22h30min, em razão de ter sido 

“vítima de acidente moto com moto” resultando em “trauma em ombro 

direito e antebraço direito”. Continuando, o tema de fundo está regulado na 

Lei 6.194/74, que tem nova redação conferida pelas Leis nºs. 8.441/92, 

11.482/2007 e 11.945/2009. As alterações da Lei se aplicam ao caso em 

vertente, eis que o acidente ocorreu no ano de 2015. No art. 3º da Lei 

6.194/74, é disposto que: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2º 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3º As despesas de que trata o § 2º 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). E em relação ao valor da indenização pela limitação funcional ou 

anatômica, assim dispõe a Súmula 474 do Eg. STJ: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Com efeito, sobre o valor 

indenizatório máximo da faixa é que incide o percentual de redução 

funcional ou anatômica efetivamente apurado para se alcançar o montante 

da indenização. Ainda, é pacífico o entendimento de que é válida a 

utilização da tabela Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, para 

redução proporcional a ser paga por força do seguro DPVAT (REsp 

1.101.572/RS). O referido tema deu origem a Súmula 544 do STJ, onde diz 

que “É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida provisória n. 451/2008”. 
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No que concerne ao alegado dano sofrido pelo Autor, fez-se necessária à 

confecção de prova pericial (Id 11754215), cujo objetivo é constatar se o 

beneficiário, em decorrência do acidente, sofreu invalidez permanente, e, 

caso tenha ocorrido, o seu grau de lesão. Sendo assim, conforme se 

depreende do laudo, constatou-se que a Autora possui lesão no ombro 

direito, sendo enquadrado o dano na tabela anexa a Lei 6.194/74, como 

“Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar”, ainda, constatou-se que o percentual da perda foi de 

“Repercussão intensa” de “18,75%”. Com base nessa conclusão, o valor 

referente a indenização devida ao Autor pela “Perda completa da 

mobilidade de um dos ombros (...)” corresponde a R$ 2.531,25 (25% x 

75% = 18,75%; R$ 13.500,00 x 18,75% = R$ 2.531,25). O referido valor 

deve ser corrigido desde o dia 25/12/2015, data do sinistro (Súmula 580 

STJ), com incidência de juros de mora desde a citação (Súmula 426 do 

STJ). Por fim, quanto a manifestação do Autor quanto ao laudo (Id 

11937392), onde aponta seu descontentamento com o percentual 

atribuído, entendo não passa de mero inconformismo, não merecendo, 

portanto ser acatada, isso porque o Sr. Perito, ao elabora o laudo, seguiu 

as diretrizes impostas tanto pela Lei 6.194/74, como pela jurisprudência, e 

chegou ao percentual 18,75%, o qual deve ser o adotado para fins de 

indenização. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para 

condenar a Ré a pagar ao Autor o Seguro DPVAT no valor de R$ R$ R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

com a correção monetária, pelo INPC, desde a data do evento danoso 

(25/12/2015), nos termo da Súmula 580 do STJ, e juros de mora de 1% 

a.m., a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ. Condeno a Ré, 

ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação. Com o trânsito em julgado da 

sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 

(quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação. P.R.I.C. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. CLEBER 

LUIS ZEFERINO DE PAULA Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003309-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DA PAIXAO (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: 1003309-91.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: CLODOALDO DA PAIXAO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos, etc. CLODOALDO 

DA PAIXÃO propôs a presente “AÇÃO DE COBRANÇA DE 

REMANESCENTE REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

– DPVAT” contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A.. Após fazer considerações sobre a justiça gratuita e a 

prioridade no trâmite, relatou que no dia 13/09/2014, foi vítima de acidente 

de trânsito, o qual lhe causo sequelas permanentes “COM LIMITAÇÃO 

FUNCIONAL DO OMBRO ESQUERDO”. Informou que a Ré efetuou o 

pagamento referente a indenização securitária no valor de R$ 4.725,00, 

todavia, entende que faz jus a diferença do teto estabelecido no artigo 3º 

da Lei 6.194/74 (R$ 13.500,00), qual seja, R$ 8.775,00, isso porque as 

lesões sofridas “SÃO DEFINITIVAS E IRREVERSÍVEIS”. Discorreu sobre o 

prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT, e fundamentou 

sua pretensão na Lei 6.197/74, e suas alterações. Ao final requereu os 

benefícios da justiça gratuita e a prioridade no trâmite processual, bem 

como a condenação da Ré ao pagamento da complementação da 

indenização (R$ 8.775,00). Juntou os documentos de Ids 5584067, 

5584089, 5584110, 5584118, 5584131, 5584158, 5584167, 5584182, 

5584182 e 5584204. Devidamente citada (Id 6786956), a Ré contestou a 

ação em 14/06/2017 (Id 8152355), todavia, conforme certidão de Id 

8736305, sua defesa se deu fora do prazo legal, e em razão disso foi 

decretada revelia da Ré (Id 8824643), sendo determinada a produção de 

prova pericial a ser realizada junto ao IML. Aportou aos autos o Laudo 

Pericial de nº 500.01.01.2017.1209, referente ao exame de lesão 

corporal/sinistro DPVAT realizado no Autor (Id 10010726), sendo que a 

manifestação da Ré sobre o ele pode ser visto no Id 10163127, e a do 

Autor no Id 10164550. Após, diante da desnecessidade da produção de 

outras provas, nos termos do artigo 355, I, do CPC, vieram-me conclusos 

os autos para prolação de sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE REMANESCENTE 

REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT” 

proposta por CLODOALDO DA PAIXÃO contra SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Não havendo preliminar, passo à 

análise do mérito. MÉRITO Mesmo diante da revelia da parte Ré, para fazer 

jus ao percebimento do Seguro pleiteado, ainda que se dispense a prova 

da existência de culpa, é necessária a demonstração cabal da ocorrência 

do acidente e o nexo causal entre este e os danos sofridos. In casu, não 

há discussão sobre a ocorrência de acidente, tanto é que houve 

pagamento do seguro na esfera administrativa, no valor de R$ 4.725,00 

(Comprovante Id 10163133), havendo somente discussão com relação ao 

quantum pago administrativamente. Continuando, o tema de fundo está 

regulado na Lei 6.194/74, que tem nova redação conferida pelas Leis nºs. 

8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009. As alterações da Lei se aplicam ao 

caso em vertente, eis que o acidente ocorreu no ano de 2014. No art. 3º 

da Lei 6.194/74, é disposto que: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso 

de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2º 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3º As despesas de que trata o § 2º 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). E em relação ao valor da indenização pela limitação funcional ou 

anatômica, assim dispõe a Súmula 474 do Eg. STJ: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 
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forma proporcional ao grau da invalidez”. Com efeito, sobre o valor 

indenizatório máximo da faixa é que incide o percentual de redução 

funcional ou anatômica efetivamente apurado para se alcançar o montante 

da indenização. Ainda, é pacífico o entendimento de que é válida a 

utilização da tabela Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, para 

redução proporcional a ser paga por força do seguro DPVAT (REsp 

1.101.572/RS). O referido tema deu origem a Súmula 544 do STJ, onde diz 

que “É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida provisória n. 451/2008”. 

No que concerne ao alegado dano sofrido pelo Autor, fez-se necessária à 

confecção de prova pericial (Id 10010726), cujo objetivo é constatar se o 

beneficiário, em decorrência do acidente, sofreu invalidez permanente, e, 

caso tenha ocorrido, o seu grau de lesão. Sendo assim, conforme se 

depreende do laudo, constatou-se que o Autor possui “debilidade leve e 

permanente do membro superior esquerdo”. Com base nessa conclusão, o 

valor referente a indenização devida ao Autor pela “Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos” 

corresponde a R$ 2.362,50 (25% - inciso II, do § 1º, do artigo 3º, da Lei 

6.194/74 - x 70% - Tabela anexa a Lei 6.194/74 = 17,50%; R$ 13.500,00 x 

17,50% = R$ 2.362,50), ou seja, como o Autor recebeu a quantia de R$ 

4.725,00, não há saldo residual a ser entregue a ele. Por fim, sobre a 

manifestação do Autor quanto ao laudo (Id 10164550), onde aponta seu 

descontentamento com o percentual atribuído, entendo não passa de mero 

inconformismo, não merecendo, portanto ser acatada, isso porque o Sr. 

Perito, ao elabora o laudo, seguiu as diretrizes impostas tanto pela Lei 

6.194/74, como pela jurisprudência, e chegou ao resultado ali consignado, 

o qual deve ser o adotado para fins de indenização. Diante do exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos, condenando o Autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, 

ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita a ele concedida. 

Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro 

do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação. P.R.I.C. Sinop/MT, 24 

de abril de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009621-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO ROQUE SCHMATZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MIGLIOLI HOFFMANN (REU)

MARIA DARCI MIGLIOLI (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor(a) para proceder a distribuição da Carta Precatória de 

intimação para AUDIÊNCIA (15/10/2020, 16:45 HORAS) ID nº 31114006 na 

Comarca de Nova Aurora/PR, com seus necessários documentos, 

informando este Juízo a distribuição.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011395-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS LEHMEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER JOHNSON FARIAS CAVALCANTE (REU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data distribuí a carta precatória 

expedida para fins de CITAÇÃO a qual recebeu o número 

1000113-59.2020.8.11.0096 na Vara Única da Comarca de Itaúba/MT. Nos 

termos da legislação vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para tomar 

ciência da expedição e acompanhar o andamento da carta precatória junto 

ao Juízo deprecado. SINOP, 27 de abril de 2020. LAURA JOANIR COSTA 

LEITE RONDON TÉCNICA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009838-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO OURO BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT14312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO REDIVO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ 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 na AVENIDA DAS EMBAÚBAS, 

N. 2284, BAIRRO SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP/MT, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

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.” Sinop, 27 DE abril de 2020. Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010830-87.2017.8.11.0015

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:

JORGE INACIO DA SILVA (EXECUTADO)

TASSIA FERNANDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data distribuí a carta precatória 

expedida para fins de citação com o número 1001894-92.2020.8.11.0007 

para a 3ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT. Nos termos da 

legislação vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para tomar ciência da 

expedição e acompanhar o andamento da carta precatória junto ao Juízo 

deprecado. SINOP, 27 de abril de 2020. LAURA JOANIR COSTA LEITE 

RONDON Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1006455-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RIO AZUL ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RINNERT & CIA LTDA (REQUERIDO)

B.C TECH - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM BALANCAS EIRELI - 

ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data distribuí a carta precatória 
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expedida para fins de citação com o número 1002508-95.2020.8.11.0040 

para a 1ª VARA DA COMARCA DE SORRISO. Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para tomar ciência da expedição e 

acompanhar o andamento da carta precatória junto ao Juízo deprecado. 

SINOP, 27 de abril de 2020. LAURA JOANIR COSTA LEITE RONDON 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011614-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRALVA GONCALVES DIAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ PROCEDO 

à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências do(a) Senhor(a) 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 42,00 cada uma, para o cumprimento do 

Mandado nos Bairros JARDIM VIOLETAS e JARDIM PRIMAVERA, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento 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.” Sinop, 27 DE abril de 2020. Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011410-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA (EMBARGANTE)

ADONIRO CAPANEMA NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1011410-49.2019.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes nos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001700-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DIAS RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001700-68.2020.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001629-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001629-66.2020.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001602-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTUNES GUERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001602-83.2020.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013584-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. B. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA GARCIA DE ANDRADE OAB - MT27152/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1013584-31.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 11.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas, Casamento]; 

REQUERENTE: GISELE PATRICIA BUENO FERREIRA REQUERIDO: OSEIAS 

JESUS FERREIRA 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 08 de outubro de 2020, às 14:00 horas. Ante ao 

exposto, procedo a Intimação do Ministério Público, Defensoria Pública 

e/ou Advogados para ciência da audiência designada. Não será expedido 

mandado de intimação para a parte assistida por advogado. Essa será 

intimada pelo seu causídico Sinop/MT, 27 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: 1007237-50.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

C. K. (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:

M. C. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1007237-50.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 7.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda, Fixação]; REQUERENTE: CLEOMAR KAMINSKI 

REQUERIDO: MAXILAINE CARNEIRO DE MORAIS 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 08 de outubro de 2020, às 

14:30 horas. Ante ao exposto, procedo a Intimação do Ministério Público, 

Defensoria Pública e/ou Advogados para ciência da audiência designada. 

Não será expedido mandado de intimação para a parte assistida por 

advogado. Essa será intimada pelo seu causídico Sinop/MT, 27 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: 1003472-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. L. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1003472-03.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda]; REQUERENTE: LAERCIO ANTONIO DE AZEVEDO 

REQUERIDO: DAYLA CRISTIEN LIMA DE SOUZA 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 08 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, 27 de abril de 

2020. ARNALDO DE SOUSA NERE Analista Judiciário SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007272-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1007272-39.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 11.928,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Honorários Advocatícios, 

Alimentos]; AUTOR(A): FABIANA DA CRUZ REU: MILZEIAS GOMES DA 

SILVA Considerando o teor das Portarias-Conjuntas números 247, 249 e 

281, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre 

as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

especialmente o disposto em seu art. 15, inciso I (recomendação de 

reagendamento das audiências), redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 08 de outubro de 2020, às 16:00 horas. Ante ao exposto, 

procedo a Intimação do Ministério Público, Defensoria Pública e/ou 

Advogados para ciência da audiência designada. Não será expedido 

mandado de intimação para a parte assistida por advogado. Essa será 

intimada pelo seu causídico. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. ARNALDO DE 

SOUSA NERE Analista Judiciário SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012718-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

U. A. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/O (ADVOGADO(A))

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT15565/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. D. M. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1012718-91.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 5.622,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda, Fixação, Dissolução]; REQUERENTE: UIRLANE ARAUJO 

DA SILVA MORAES REQUERIDO: DOMINGOS JOSE DE MORAES FILHO 

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 08 de outubro de 2020, às 16:30 horas. Ante ao exposto, 

procedo a Intimação do Ministério Público, Defensoria Pública e/ou 

Advogados para ciência da audiência designada. Não será expedido 

mandado de intimação para a parte assistida por advogado. Essa será 

intimada pelo seu causídico. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. ARNALDO DE 

SOUSA NERE Analista Judiciário SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004424-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. G. (AUTOR(A))

N. R. M. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAILSON DE ASSIS PEREIRA OAB - MA16944 (ADVOGADO(A))

THAIS HELEN BORGES MENDES OAB - MA17365 (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: 

1004424-16.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 3.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Fixação]; AUTOR(A): NUBIA REGINA MORAIS SOUSA e outros 

REU: JUVANCI SILVA GALVÃO Considerando o teor das 

Portarias-Conjuntas números 247, 249 e 281, do Tribunal de Justiça do 
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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 13 de outubro de 2020, às 

13:30 horas. Ante ao exposto, procedo a Intimação do Ministério Público, 

Defensoria Pública e/ou Advogados para ciência da audiência designada. 

Não será expedido mandado de intimação para a parte assistida por 

advogado. Essa será intimada pelo seu causídico. Sinop/MT, 27 de abril de 

2020. ARNALDO DE SOUSA NERE Analista Judiciário SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009797-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES SILVA DA ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA DA ROSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT26147/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: 

1009797-91.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 17.964,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Fixação]; AUTOR(A): MARIA DE LURDES SILVA DA 

ROSA REU: ANTONIO PEREIRA DA ROSA 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 13 de outubro de 2020, às 

14:30 horas. Ante ao exposto, procedo a Intimação do Ministério Público, 

Defensoria Pública e/ou Advogados para ciência da audiência designada. 

Não será expedido mandado de intimação para a parte assistida por 

advogado. Essa será intimada pelo seu causídico Sinop/MT, 27 de abril de 

2020. ARNALDO DE SOUSA NERE Analista Judiciário SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009170-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO(A))

DOLORES MARIA DOS SANTOS OAB - MT23196/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA MENDES OAB - MT0003167S (ADVOGADO(A))

ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES OAB - MT24198/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLEIDSON DE 

O L I V E I R A  G R I S O S T E  B A R B O S A  P R O C E S S O  n . 

1009170-58.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Perdas e Danos, Nulidade, Liminar, Defeito, nulidade ou anulação, 

Alimentos, Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, 

Fixação]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: FABIOLA CHAVEZREYES, 

mexicana, divorciada, Cabeleireira, portadora da Carteira Nacional de 

Habilitação sob nº 05808386638-DETRAN/MT, inscrita no Cadastro de 

Pessoas Físicas sob o nº 701.643.241-60, residente e domiciliada na Rua 

das Angélicas nº. 79, Setor Residencial, CEP 78.550-055, Cidade: 

Sinop/MT. POLO PASSIVO: BORIS STASIUNAS MELLO, brasileiro, 

divorciado, Piloto de Aeronave, portador do Registro Geral sob nº 

06809774-SSP/MT e inscrito no CPF sob nº 930.568.691-53, endereço 

eletrônico aeroboris82@gmail.com e borjausa@hotmail.com, QUE SE 

ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO 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 comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia 13 de outubro de 2020, 

15:00h, pelo Núcleo Conciliatório Familiar, no Edifício da Comarca de 

Sinop/MT, acompanhado de seu advogado ou defensor público, ciente de 

que se não for houver acordo na audiência, poderá a parte ré oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir 

da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil. CERTIDÃO: 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 13 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. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Arnaldo de Sousa Nere, Analista Judiciário, 

digitei. SINOP, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000439-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

N. C. P. (REPRESENTANTE)

FABIANE SOUZA CAMARGO PEREZ OAB - 897.496.002-82 

(REPRESENTANTE)

F. H. C. P. (REPRESENTANTE)

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. P. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA 

GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 1000439-68.2020.8.11.0015 Valor da 
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causa: R$ 57.358,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

(1112) POLO ATIVO: F. H. C. P. e N. C. P., brasileiros, menores impúberes, 

representados por sua genitora FABIANE SOUZA CAMARGO PEREZ, RG 

5503497 SSP-PA, residentes e domiciliados em Sinop-MT POLO PASSIVO: 

ELIANDRO FABIO PEREZ, brasileiro, RG 11662409 SSP-MT ALVORADA 

DA AMAZONIA, ZONA RURAL, NOVO PROGRESSO - PA - CEP: 

68193-000 FINALIDADE: INTIMAR O POLO PASSIVO, acima qualificado, 

para pagar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no 

prazo de três dias, a quantia de R$ _54.829,05 (cinquenta e quatro mil e 

oitocentos e vinte e nove reais e cinco centavos), referentes aos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2017, mais as parcelas que se 

vencerem no curso da execução, SOB PENA DE PRISÃO. Advertindo-o 

que caso não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não 

apre¬sente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, será protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, §1º do CPC), aplicando-se, no que 

couber, o disposto no art. 517. Somente a comprovação de fato que gere 

a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Não 

havendo o adimplemento ou sendo a justificativa rejeitada, ser-lhe-á 

decretada a prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, 

ressaltando-se que o cumprimento da pena não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas, conforme despacho, 

petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do 

CPC). SENTENÇA: Número do Processo: "1000439-68.2020.8.11.0015 

Vistos. 1. Tendo em vista que a divergência de procedimentos afasta a 

possibilidade de cumulação das execuções, forte no artigo 780 do CPC, o 

feito prosseguirá pelo rito da coação pessoal. 2. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, na esteira do disposto artigo 98 e ss. do CPC. 3. 

Considerando a necessidade de se priorizar a intimação pessoal e que a 

parte exequente não soube indicar o atual paradeiro da parte executada, 

determino a realização de buscas junto ao Sistema de Informações 

Eleitorais – SIEL e INFOSEG, visando à localização do atual endereço do 

polo passivo. 3.1. Localizado endereço, intime-se o(a) executado(a) 

pessoalmente para que, em 3 (três) dias, pague o débito, prove que o fez 

ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, nos termos do art. 528 do CPC. 

3.2. Caso reste infrutífera a pesquisa de endereço, determino a citação da 

parte executada por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos mesmos 

moldes do item acima. 3.3. Decorrido o prazo do edital sem qualquer 

manifestação da parte executada, desde já decreto sua revelia e, por 

conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio membro da Defensoria Pública atuante na Comarca de Sinop/MT 

como seu curador(a) especial, encaminhando-se o feito ao membro, para, 

querendo, exercer seu múnus, desconsiderando-se tal item caso a 

pesquisa de endereço com citação pessoal reste frutífera, bem como o 

executado, citado por edital, compareça nos autos. 4. Caso o(a) 

executado(a), no prazo supracitado, não efetue pagamento ou apresente 

escusa suficiente, expeça-se o necessário para efetivação de protesto 

da presente decisão perante o Cartório de Registro local, nos termos dos 

artigos 517 e 528, § 1º, do CPC. 5. Cientifique o(a) executado(a) que além 

do protesto, poderá ser preso(a) por 01 (um) a 03 (três) meses, em 

regime fechado em caso de não pagamento (art. 528, §3º, do CPC). 6. O 

débito alimentar que autoriza a prisão civil do(a) alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo (art. 528, § 7º, do 

CPC). 7. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 02 de abril de 2020. Gleidson 

de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito" VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 

54.829,05 (cinquenta e quatro mil e oitocentos e vinte e nove reais e cinco 

centavos), atualizado até 13/03/2020. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

PAULA DE SA PEREIRA, digitei. SINOP, 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009170-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO(A))

DOLORES MARIA DOS SANTOS OAB - MT23196/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA MENDES OAB - MT0003167S (ADVOGADO(A))

ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES OAB - MT24198/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: 

1009170-58.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Perdas e Danos, Nulidade, Liminar, Defeito, nulidade ou 

anulação, Alimentos, Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de 

Herança, Fixação]; REQUERENTE: FABIOLA CHAVEZ REYES REQUERIDO: 

BORIS STASIUNAS MELLO 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 13 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, 27 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207409 Nr: 8944-75.2014.811.0015

 AÇÃO: Inventário->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: GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:OAB/MT.18491/O, SONIA MARIA ALVES SANTOS - OAB:MT/3.524 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 
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para que no prazo de 20 (vinte) dias, retificar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais do(s) bem(ns) 

inventariado(s), corrigindo-se, igualmente, o termo circunstanciado em 

Cartório (CPC, art. 620); bem como, na mesma oportunidade, devem ser 

apresentadas aos autos, as certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal e Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224105 Nr: 2190-83.2015.811.0015

 AÇÃO: Inventário->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: NMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HB-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/ MT 13.894, Katia Regina Bonatto Oliveira - OAB:OAB/MT 

21767/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que reitero a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) para que no prazo de 15 dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito para o regular prosseguimento do feito, especialmente 

para que atenda às determinações da decisão de fl. 122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61075 Nr: 801-15.2005.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

BARBOSA NERY - OAB:8915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

dos termos da decisão de fl. 269, bem como, para que no prazo de 15 

(quinze) dias se manifeste e requeira o que entender de direito para o 

regular prosseguimento do feito, especialmente para regularizar a 

representação processual, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012540-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES WANSOSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012540-45.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EUCLIDES WANSOSKI REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte AUTORA para MANIFESTAR-SE 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do 

PROCESSO, conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR 

ABANDONO DA CAUSA - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE 

AUTORA - ARTIGO 485, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO. 1. Para caracterizar o 

abandono da causa, imprescindível é a intimação pessoal da parte para 

dar andamento, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o artigo 

485, § 1º, do atual Código de Processo Civil. 2. Apelo provido. (Ap. 

88160/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, 

p u b l i c a d o  n o  D J E  2 0 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  A P L : 

00351735720158110041881602017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/03/2019). II – 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005876-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBERVAL MIOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DONISETE PABLO SOUZA OAB - MT0015083A (ADVOGADO(A))

CAMILA RIBEIRO MIOTO OAB - 011.563.801-62 (REPRESENTANTE)

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005876-61.2018.8.11.0015 AUTOR(A) :  RUBERVAL MIOTO 

REPRESENTANTE: CAMILA RIBEIRO MIOTO REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte REQUERENTE, por MANDADO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

REGULARIZAR sua REPRESENTAÇÃO nos autos, constituindo 

ADVOGADO devidamente habilitado no quadro da OAB, mediante 

apresentação do INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO nos autos; II – Após, 

CONCLUSO para SENTENÇA. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011920-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MAGIONI BURATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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 

#1011920-33.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARLI MAGIONI BURATO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – CERTIFIQUE-SE quanto a CITAÇÃO do 

REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO e consequentemente o PRAZO 

da CONTESTAÇÃO, caso em que, NÃO CITADO, CITE-SE nos termos da 

DECISÃO de ID. 10405927; II – Após, vista à parte Requerente para 

manifestação em 15 (quinze) dias; III – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito
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CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 
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#1014824-55.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: MARLENE SPIES EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 Vistos etc. I – PREENCHIDOS os 

REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente em ID. 26671162, e DETERMINO, desde já, o quanto segue: 

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo 

o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida parcialmente no ACÓRDÃO juntado 

ao ID. 26671147 no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena 

de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento 

da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. Em 

caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à parte 

EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às 

custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e 

danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, 

conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, 

art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 

447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002514-22.2016.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002514-22.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: WALTHER ESTEVES LIMA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - Inicialmente, REVOGO o 

DESPACHO de ID. 27226244; II - Sendo assim, dê-se ciência às partes 

quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse sentido 

se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: AGRAVO 

REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. ART. 475-J DO CPC. 

MULTA. PRAZO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO. 1. A sanção prevista no art. 

475-J do Código de Processo Civil não incide de forma automática. É 

necessário, para tanto, além do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, a instauração de fase executiva "cumprimento de sentença" 

e o não cumprimento voluntário da obrigação no período de tempo 

adequado. 2. Na hipótese em que o trânsito em julgado ocorrer em 

instância recursal, o retorno dos autos à origem deve ser comunicado às 

partes para, então, o credor requerer o cumprimento do julgado. 3. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no Ag 1217526 / SP - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 2009/0120997-8; Relator 

(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123); Data do Julgamento DJe 

15/10/2010). III - DECORRIDO o PRAZO de 15 (quinze) dias, NADA sendo 

REQUERIDO pelas PARTES, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, com as cautelas de estilo, nos termos do ART. 1.006, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ, que dispõe “Transitada 

em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação 

da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados”. IV – Por fim, CONSIGNO que fica AUTORIZADO pelo período 

de 06 (seis) meses o DESARQUIVAMENTO do feito com ISENÇÃO de 

CUSTAS, NÃO sendo NECESSÁRIO, portanto, o RECOLHIMENTO das 

CUSTAS JUDICIAIS referente a este ato pelo PRAZO FIXADO, SALVO nos 

casos elencados por meio do ART. 1.180, § 2º, do PROVIMENTO Nº 

41/2016-CGJ, o qual disciplina que “nos pedidos de desarquivamento de 

processo formulados pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, e 

aqueles em que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

não haverá a cobrança de custas de desarquivamento.” 

independentemente de prazo assinalado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 26 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002346-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM REBELATTO BARIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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 1002346-49.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO:CARMEM 

REBELATTO BARIVIERA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP e outros 

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,27 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-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003358-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH ELIANE FRIEDRICH (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

 

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 

#1003358-69.2016.8.11.0015 AUTOR(A): MARGARETH ELIANE FRIEDRICH 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de IMPUGNAÇÃO 

apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 535 CPC/2015, 

contra a execução movida pela parte Impugnada, objetivando o 

afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados 

pela parte Impugnada, alegando a inexigibilidade da obrigação e o excesso 

da execução, eis que “a Exequente não observou os termos alhures 

mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o percentual máximo de 

11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo final consignado na r. 

Sentença”. A parte Exequente MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições 

fáticas da inicial. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não 

depende de dilação probatória. Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA 

neste feito. DO MÉRITO Após análise detalhada dos autos, verifica-se que 

a parte Exequente ingressou com a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

contra o ora Impugnante, 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, 
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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. A demanda foi 

JULGADA PROCEDENTE, sendo, em GRAU RECURSAL, RETIFICADA EM 

PARTE (ID. 20507899). O MUNICÍPIO de SINOP, portanto, IMPUGNOU os 

CÁLCULOS apresentados em CUMPRIMENTO de SENTENÇA, sustentando 

haver EXCESSO de EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte 

Impugnada, alegando a inexigibilidade da obrigação e o excesso da 

execução, eis que “a Exequente não observou os termos alhures 

mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o percentual máximo de 

11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo final consignado na r. 

Sentença”. Verifica-se que a MATÉRIA outrora ANALISADA cinge-se no 

direito da parte Autora quanto à percepção da diferença remuneratória, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV, obedecendo o limite máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos 

legais e ao pagamento dos valores pretéritos, respeitados o prazo 

prescricional quinquenal e a respectiva atualização monetária. Nesse 

sentido, o E. TJMT no julgamento da “PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 

(199) 1003358-69.2016.8.11.0015” determinou que: “(...) No caso dos 

autos, embora reconhecido o direito à percepção da diferença 

remuneratória, não há como presumir que o prejuízo dos servidores seria 

até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser 

possível aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta 

supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância 

demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença. Consoante 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente com a liquidação da 

sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e 

que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive 

depois da reestruturação de sua carreira. (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). 

Portanto, acaso o ente municipal tenha efetuado a conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a 

ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a 

fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar. (...) Com estas 

considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, em sede de Remessa 

Necessária RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, devendo os índices de 

atualização da correção monetária e dos juros, sejam apurados quando da 

liquidação de sentença, no juízo da execução, observado o que for 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF”. 

(grifo nosso). Nesse mesmo sentido, a SENTENÇA prolatada por este 

Juízo assim determinou: “’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” (grifo nosso). Em outras palavras, ao CONTRÁRIO do exposto 

no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de ID. 20709340, a parte Executada NÃO 

restou condenada a incorporar ao salário percebido pela Exequente o 

percentual de 11,98%, à título de defasagem quando da conversão da 

moeda de cruzeiro real em URV, bem como 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” (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) (grifo nosso), o que também não 

foi respeitado no pedido formulado pela parte Exequente. Assim, “como 

nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, 

o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para 

apuração do montante devido” (Ap 8087/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018). “Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão 

de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença 

ratificada nos seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e 

Coletivo, julgado em 19.07.2016). Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do 

Impugnante. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

consubstanciados na IMPUGNAÇÃO de ID. 27765188, RECONHECENDO o 

EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, no sentido de FIXAR que a PERCEPÇÃO 

da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV deve OBEDECER ao LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a ser APURADO em 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, ressaltando que o termo 

“ad quem” deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira 

dos servidores municipais, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015. CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 

496, inciso I, do CPC/2015, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, PROMOVA, nos termos desta sentença, a 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, nos termos do art. 509, 

inc. I, e art. 510, ambos do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICÍPIO DE JUARA (REQUERIDO)
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MARCIELI LURDES BEZERRA (TESTEMUNHA)

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 

#1011489-62.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JUARA, EDSON 

MIGUEL PIOVESAN Vistos etc. I – Considerando a determinação contida na 

Portaria-Conjunta n°. 281, de 07 de abril de 2020, que decreta com fulcro 

no art. 13 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (art. 1º); II – Considerando 

que a Portaria-Conjunta n°. 249, de 18 de março de 2020, determina que 

durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 (art. 2°, §4°). III – 

Considerando que a Resolução n° 314, de 20 de abril de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, prorrogou para o dia 15 de maio de 2020 o 

prazo de vigência da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020 (art. 1°), 

estabelecendo que os processos judiciais e administrativos em todos os 
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graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal 

Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, 

terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de 

escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3°) IV – SUSPENDO a AUDIÊNCIA 

DESIGNADA para o dia 12/05/2020; V- AGUARDE – SE os autos em 

CARTÓRIO até o RETORNO das ATIVIDADES PRESENCIAIS no âmbito do 

Fórum da Comarca de Sinop; VI - Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003033-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILNEI CONTINI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Wladimir Herminio de Almeida (TESTEMUNHA)

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 

#1003033-55.2020.8.11.0015 REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: GILNEI CONTINI 

Vistos etc. I – Considerando a determinação contida na Portaria-Conjunta 

n°. 281, de 07 de abril de 2020, que decreta com fulcro no art. 13 do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, na primeira e 

segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias de 

prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (art. 1º); II – Considerando que 

a Portaria-Conjunta n°. 249, de 18 de março de 2020, determina que 

durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 (art. 2°, §4°). III – 

Considerando que a Resolução n° 314, de 20 de abril de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, prorrogou para o dia 15 de maio de 2020 o 

prazo de vigência da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020 (art. 1°), 

estabelecendo que os processos judiciais e administrativos em todos os 

graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal 

Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, 

terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de 

escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3°) IV – SUSPENDO a AUDIÊNCIA 

DESIGNADA para o dia 12/05/2020; V- AGUARDE – SE os autos em 

CARTÓRIO até o RETORNO das ATIVIDADES PRESENCIAIS no âmbito do 

Fórum da Comarca de Sinop; VI - Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001502-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA (REQUERENTE)

LOURDES CUSSIOLI RICARDO ROSSI (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN LAUFER OAB - PR41296 (ADVOGADO(A))

DANIEL KRUGER MONTOYA OAB - PR36843 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001502-31.2020.8.11.0015 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DO PARANA TESTEMUNHA: LOURDES CUSSIOLI RICARDO 

ROSSI REQUERIDO: MARCIA SANTANA Vistos etc. I – Considerando a 

determinação contida na Portaria-Conjunta n°. 281, de 07 de abril de 2020, 

que decreta com fulcro no art. 13 do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, o fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 20 de março a 

30 de abril de 2020, na primeira e segunda instâncias, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(art. 1º); II – Considerando que a Portaria-Conjunta n°. 249, de 18 de março 

de 2020, determina que durante o período previsto no art. 1º desta 

Portaria, não serão realizadas as audiências de qualquer natureza, 

sessões do Tribunal do Júri, dos órgãos do Tribunal de Justiça e das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais, salvo a hipótese prevista no 

inciso IV do art. 11 da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 

(art. 2°, §4°). III – Considerando que a Resolução n° 314, de 20 de abril de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, prorrogou para o dia 15 de maio de 

2020 o prazo de vigência da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020 

(art. 1°), estabelecendo que os processos judiciais e administrativos em 

todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo 

Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio 

eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de 

escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a 

designação de atos presenciais (art. 3°) IV – SUSPENDO a AUDIÊNCIA 

DESIGNADA para o dia 28/04/2020; V- AGUARDE – SE os autos em 

CARTÓRIO até o RETORNO das ATIVIDADES PRESENCIAIS no âmbito do 

Fórum da Comarca de Sinop; VI - Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 172310 Nr: 7240-95.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT, COLONIZADORA SINOP 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Vistos etc.

I – Diante da MANIFESTAÇÃO retro dos Senhores Peritos Judiciais, 

estando o VALOR dos HONORÁRIOS PERICIAIS no PATAMAR dos 

VALORES já indicados nos autos, aliado à JUSTIFICATIVA da 

METODOLOGIA de TRABALHO, DETERMINO o INÍCIO dos TRABALHOS, na 

data aprazada na última MANIFESTAÇÃO, qual seja, 05/05/2020, 

DEVENDO o LAUDO PERICIAL ser apresentado em 30 (trinta) dias (art. 

465, “caput”, do CPC/2015), observado o disposto no art. 473 do 

CPC/2015, conforme DECISÃO anterior;

 II – Ainda, INDEFIRO a FORMA de PAGAMENTO nos moldes PLEITEADOS, 

eis que, nos termos do art. 465, parágrafo 4º, do CPC, “o juiz poderá 

autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários” (grifo nosso).

 Sendo assim, DETERMINO, pois, a INTIMAÇÃO do ESTADO de MATO 

GROSSO para que realize o DEPÓSITO dos HONORÁRIOS, que deverão 

ser efetuados em 02 (duas) parcelas:

 a) 1ª - 50% (cinqüenta por cento) do valor em até 05 (cinco) dias antes 

da data marcada para início dos trabalhos, a serem depositados conforme 

RESOLUÇÃO 11/2010 – TP (TJMT);

b) 2ª - 50% (cinquenta por cento) que deverá ser depositada, da mesma 

forma, no prazo consignado aos PERITOS para que os mesmos 

apresentem o LAUDO PERICIAL nos autos, conforme art. 465, § 4º, do 

CPC/2015.

No mais, ficam MANTIDAS e DEVEM ser OBSERVADAS todas as 

DETERMINAÇÕES das DECISÕES de fls. 1.153-1.154 e fls. fls. 
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1.188-1.189;

III – INTIMEM-SE as PARTES;

 IV - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 23 de abril de 2020.

 Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004806-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REAL ESPORTES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilma Sra. ROSANA TEREZA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE 

SINOP/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004806-38.2020.8.11.0015 IMPETRANTE: REAL ESPORTES LTDA - EPP 

IMPETRADO: ILMA SRA. ROSANA TEREZA MARTINELLI, PREFEITA 

MUNICIPAL DE SINOP/MT Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR proposto por REAL ESPORTES LTDA 

contra ato praticado pela PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP-MT. Aduz o 

Impetrante que “na data de 22/04/2020, o Município de Sinop publicou o 

decreto nº 083/2020 (Doc. 02), que estabeleceu medidas temporárias para 

prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus - COVID19, no 

âmbito do Município de Sinop-MT, dentre outras providências”. Informa que 

“o referido decreto AUTORIZOU A ABERTURA DO COMÉRCIO EM GERAL, 

desde que adotadas as medidas de higiene, restritivas e de ocupação, 

previstas no referido decreto”. Argumenta que “a decisão por liberar o 

funcionamento de todos os segmentos do comércio local foi tomada com 

base no Boletim Epidemiológico nº 07, datado de 06/04/2020 (Doc. 03), 

publicado pelo Ministério da Saúde, estabelecendo diretrizes para a 

transição dos municípios do Distanciamento Social Ampliado (DAS) para o 

Distanciamento Social Seletivo (DSS). Alega que “por esse motivo, a ora 

Impetrante, que atua há vários anos, no segmento de “escolinhas de 

futebol”, onde oferece TREINAMENTOS FÍSICOS, TÉCNICOS E TÁTICOS 

para alunos a partir de 05 (cinco) anos até 17 (dezessete) anos, em sua 

sede no município de Sinop-MT, retornou às suas atividades na data de 

ontem, 23/04/2020”. Entretanto, aduz que “nessa mesma data de 

23/04/2020, a Impetrante foi surpreendida com a fiscalização por parte de 

um agente da GUARDA MUNICIPAL DE SINOP, QUE DETERMINOU O 

FECHAMENTO IMEDIATO DO ESTABELECIMENTO, segundo ele em 

cumprimento ao que determina o Decreto nº 083/2020”. Esclarece que “AS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTABELECIMENTO DA IMPETRANTE, 

OCORREM AO AR LIVRE, EM LOCAL AMPLO, onde são divididos os 

alunos por faixa etária e pequenos grupos, SENDO QUE, 

ANTERIORMENTE, JÁ HAVIAM SIDO SUSPENSAS QUAISQUER 

ATIVIDADES COM CONTATO FÍSICO ENTRE OS ALUNOS, COMO 

TREINAMENTOS COLETIVOS E JOGOS”. Que, “NÃO HÁ AGLOMERAÇÃO 

NO LOCAL, QUE POSSUI UM AMPLO ESPAÇO ABERTO, ASSIM COMO 

NÃO ESTÃO SENDO REALIZADAS ATIVIDADES DE CONTATO FÍSICO 

ENTRE OS ALUNOS, conforme demonstram os vídeos que ora se junta 

(Doc. 05)”. Por essas razões, REQUER “Seja concedida a liminar pleiteada, 

AUTORIZANDO-SE O REGULAR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

DA IMPETRANTE NO PERÍODO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, desde 

que adotados todos os cuidados de distanciamento e higienização 

previstos no Decreto Municipal nº 083/2020, COM PROIBIÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE DA REALIZAÇÃO DE JOGOS OU TREINOS COLETIVOS 

COM CONTATO FÍSICO E SEM O DISTANCIAMENTO EXIGIDO, até final 

julgamento do presente mandamus, DETERMINANDO-SE À AUTORIDADE 

COATORA QUE SE ABSTENHA DE IMPEDIR AS ATIVIDADES DA 

IMPETRANTE, sob pena de multa diária pelo descumprimento da decisão no 

importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser suportada pela pessoa física 

Impetrada”. 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: O Decreto nº 083/2020, ato da Impetrada, estabeleceu a 

liberação geral do comércio local e dispôs sobre as medidas a serem 

tomadas. Em seu Art. 24 “Fica permitido o funcionamento de academias e 

congêneres”. Necessário destacar que o termo CONGÊNERE significa o 

“que é do mesmo gênero, espécie, tipo, classe, modelo, função etc. (que 

outro); similar, congenérico. que tem natureza, finalidade ou caráter 

semelhante (aos de outro); similar, semelhante”. Nesse sentido, analisando 

o conjunto probatório apresentado, verifico que a atividade oferecida pelo 

Impetrante é semelhante aquela exercida em uma academia de ginástica, 

ou seja, atividade física. Embora o Impetrante ofereça atividade física na 

modalidade futebolística, em razão da atual situação sanitária que estamos 

enfrentando, os cuidados recomendados se fazem necessários, como o 

uso de produtos higiênicos para desinfecções dos materiais usados e o 

distanciamento de 2 metros entre um aluno e outro, cuidados esses já 

praticados pelo Impetrante, conforme imagens acostadas nos autos. 

Desse modo, o requisito do fumus boni iuris se mostra presente, visto que, 

ante o teor dos princípios constitucionais da isonomia e da igualdade, pela 

mesma razão que foi permitido o direito de funcionamento de academias 

de ginásticas, também há, a demonstração da possibilidade da empresa 

Autora, como atividade congênere, também cumprir o Decreto n. 083/2020, 

com as determinações ali contidas mais os cuidados referidos em petição 

inicial. Quanto ao periculum in mora, este se encontra demonstrado, eis 

que o fato da empresa do Impetrante estar impedido de oferecer suas 

atividades, o abalo econômico é presumível. 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 AUTORIZAR O REGULAR 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA IMPETRANTE NO PERÍODO DE 

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, desde que adotados todos os cuidados 

de distanciamento e higienização previstos no Decreto Municipal nº 

083/2020, COM PROIBIÇÃO EXCLUSIVAMENTE DA REALIZAÇÃO DE 

JOGOS OU TREINOS COLETIVOS COM CONTATO FÍSICO E SEM O 
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DISTANCIAMENTO EXIGIDO, até final julgamento do presente mandamus, 

DETERMINANDO-SE À AUTORIDADE COATORA QUE SE ABSTENHA DE 

IMPEDIR AS ATIVIDADES DA IMPETRANTE, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE 

MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. 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 COM URGÊNCIA, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, inclusive, 

servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011178-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN LEANDRO BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011178-08.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RONAN LEANDRO BORBA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE LIMINAR proposta por RONAM 

LEANDRO BORBA, por intermédio de sua advogada, contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do 

Município ou pelo Prefeito Municipal. Aduz a inicial que a parte Autora 

“atualmente conta com 38 (trinta e oito) anos de idade e no dia 12 de 

setembro de 2017 sofreu um acidente de moto, conforme demonstrado 

pelo Boletim de Acidente em anexo. “ Acrescenta que “foi encaminhado 

pelo corpo de bombeiros para o HOSPITAL REGIONAL DE SINOP e lá foi 

diagnosticado com fratura de planalto tibial (laudo médico em anexo) 

necessitando com urgência de cirurgia para recomposição de sua saúde”. 

LIMINARMENTE, postulou pela CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA a 

fim de determinarem, imediatamente, o tratamento médico imprescindível 

para manutenção da saúde da Parte Requerente, qual seja, a realização 

da CIRURGIA PARA CORREÇÃO DA FRATURA DE PLANALTO TIBIAL. No 

MÉRITO, pugna pela confirmação do pedido liminar e o julgamento 

procedente da presente ação. COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. A 

TUTELA foi ANTECIPADA em ID. 10104203, sendo DETERMINADO aos 

Requeridos que providenciassem, imediatamente, o procedimento pleiteado 

pela Requerente. O Estado de Mato Grosso CONTESTOU em ID. 10459687 

arguindo preliminarmente sobre a ausência de interesse processual, e, no 

mérito pela improcedência dos pedidos iniciais. O Município de Sinop 

CONTESTOU em ID. 11286089 arguindo, no mérito, pela improcedência dos 

pedidos iniciais. A parte Requerente apresentou IMPUGNAÇÃO. 

BLOQUEIOS JUDICIAIS em ID. 11580477. NOTA FISCAL em ID. 10708754 

com a discriminação dos valores e ALVARÁ JUDICIAL em ID. 11873429. 

Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. Diante dos 

fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DA PRELIMINAR - DA 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL O interesse como condição da 

ação, deve ser material e processual. O autor deve ter necessidade do 

bem que reivindica, assim como deve necessitar da intervenção do Estado 

para obter este bem. O interesse materializa-se pelo binômio 

necessidade/utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim 

pretendido. No caso dos autos, descabe falar em ausência de interesse 

processual da parte autora, uma vez que esta não obteve sucesso pelo 

Sistema Único de Saúde quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado; 

precisou ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde. No 

mais, sabe-se que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, 

lesão ou ameaça a direito, o que assegura à parte exercitar o direito de 

ação sem a necessidade de esgotamento da via administrativa, pois assim 

estaria diante da flagrante injustiça e sob pena de infringência ao princípio 

constitucional do acesso à justiça. Assim, REJEITO a preliminar suscitada. 

DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por RONAM LEANDRO BORBA, por intermédio de sua advogada, 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador 

Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador 

Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal. 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 
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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 o REQUERIDO disponibilize para a 

parte Requerente CIRURGIA PARA CORREÇÃO DA FRATURA DE 

PLANALTO TIBIAL. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOSda TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO 

de ID. 10104203, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE 

SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, 

os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte 

Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, 

deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que 

suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em 

valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro 

rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os 

litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, 

Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000). Por fim, 

em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no 

PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para 

apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, 

ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME 

NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 24 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito
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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 

#1002868-47.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 

535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, 

objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS 

apresentados pela parte Impugnada, alegando a inexigibilidade da 

obrigação e o excesso da execução, eis que “a Exequente não observou 

os termos alhures mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o percentual 

máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo final 

consignado na r. Sentença”. A parte Exequente MANIFESTOU-SE, 

reiterando as exposições fáticas da inicial. Após, os autos vieram-me em 

conclusão. É o Relatório. Decido. A matéria versada nestes autos é de 

direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto, passo a 

PROFERIR SENTENÇA neste feito. DO MÉRITO Após análise detalhada dos 

autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou com a AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA contra o ora Impugnante, 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. A demanda foi JULGADA PROCEDENTE, sendo, em GRAU 

RECURSAL, RETIFICADA EM PARTE (ID. 21039129). O MUNICÍPIO de 

SINOP, portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados em 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, sustentando haver EXCESSO de 

EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Impugnada, alegando a 

inexigibilidade da obrigação e o excesso da execução, eis que “a 

Exequente não observou os termos alhures mencionados, ao passo em 

que: (i) aplicou o percentual máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não 

respeitou o termo final consignado na r. Sentença”. Verifica-se que a 

MATÉRIA outrora ANALISADA cinge-se no direito da parte Autora quanto 

à percepção da diferença remuneratória, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite 

máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos legais e ao pagamento dos 

valores pretéritos, respeitados o prazo prescricional quinquenal e a 

respectiva atualização monetária. Nesse sentido, o E. TJMT no julgamento 

da “PJE -  REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 

1002868-47.2016.8.11.0015” determinou que: “(...) No caso dos autos, 

embora reconhecido o direito à percepção da diferença remuneratória, 

não há como presumir que o prejuízo dos servidores seria até 11,98%, 

pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser possível aferir se 

houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por 

completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda 

cálculo a ser apurado em liquidação de sentença. Consoante entendimento 

do Supremo Tribunal Federal, somente com a liquidação da sentença é que 

se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são 

absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da 

reestruturação de sua carreira. (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). (...) Com 

estas considerações, RETIFICO PARCIALMENTE o ato sentencial para 

determinar que os índices de atualização da correção monetária e dos 

juros, sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da 

execução, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Tema 810/STF” (grifo nosso). Nesse mesmo sentido, a 

SENTENÇA prolatada por este Juízo assim determinou: “’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” (grifo 

nosso). Em outras palavras, ao CONTRÁRIO do exposto no CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA de ID. 26950840, a parte Executada NÃO restou 

condenada a incorporar ao salário percebido pela Exequente o percentual 

de 11,98%, à título de defasagem quando da conversão da moeda de 

cruzeiro real em URV, bem como 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” (RE 561836, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, TribunalPleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 

10-02-2014), o que também não foi respeitado no pedido formulado pela 

parte Exequente. Assim, “como nem todo servidor sofreu defasagem 

salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo 

necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido” 

(Ap 8087/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, 

Publicado no DJE 19/06/2018). “Somente em liquidação de sentença por 

arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem 

remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do 

método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. 

Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para 
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Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira 

da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal 

Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus 

demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. Des. 

Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 

19.07.2016). Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de ID. 27783596, RECONHECENDO o EXCESSO de 

EXECUÇÃO alegado, no sentido de FIXAR que a PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV deve OBEDECER ao LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a ser APURADO em 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, ressaltando que o termo 

“ad quem” deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira 

dos servidores municipais, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015. CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 

496, inciso I, do CPC/2015, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, PROMOVA, nos termos desta sentença, a 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, nos termos do art. 509, 

inc. I, e art. 510, ambos do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003291-07.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: ROSANGELA APARECIDA 

NOGUEIRA NASCIMENTO EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos 

termos do art. 535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte 

Impugnada, objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos 

CÁLCULOS apresentados pela parte Impugnada, alegando a inexigibilidade 

da obrigação e o excesso da execução, eis que “a Exequente não 

observou os termos alhures mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o 

percentual máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo 

final consignado na r. Sentença”. A parte Exequente MANIFESTOU-SE, 

reiterando as exposições fáticas da inicial. Após, os autos vieram-me em 

conclusão. É o Relatório. Decido. A matéria versada nestes autos é de 

direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto, passo a 

PROFERIR SENTENÇA neste feito. DO MÉRITO Após análise detalhada dos 

autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou com a AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA contra o ora Impugnante, 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. A demanda foi JULGADA PROCEDENTE, sendo, em GRAU 

RECURSAL, RETIFICADA EM PARTE (ID. 22174515). O MUNICÍPIO de 

SINOP, portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados em 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, sustentando haver EXCESSO de 

EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Impugnada, alegando a 

inexigibilidade da obrigação e o excesso da execução, eis que “a 

Exequente não observou os termos alhures mencionados, ao passo em 

que: (i) aplicou o percentual máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não 

respeitou o termo final consignado na r. Sentença”. Verifica-se que a 

MATÉRIA outrora ANALISADA cinge-se no direito da parte Autora quanto 

à percepção da diferença remuneratória, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite 

máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos legais e ao pagamento dos 

valores pretéritos, respeitados o prazo prescricional quinquenal e a 

respectiva atualização monetária. Nesse sentido, o E. TJMT no julgamento 

da “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)” determinou que: 

“(...) i) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual 

defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da 

carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e ii) 

em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e 

fixar: a) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e b) em relação aos juros de mora, 

com termo inicial de aplicação desde a citação” (grifo nosso). Nesse 

mesmo sentido, a SENTENÇA prolatada por este Juízo assim determinou: 

“’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” (grifo 

nosso). Em outras palavras, ao CONTRÁRIO do exposto no CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA de ID. 26101834, a parte Executada NÃO restou 

condenada a incorporar ao salário percebido pela Exequente o percentual 

de 11,98%, à título de defasagem quando da conversão da moeda de 

cruzeiro real em URV, bem como 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” (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) (grifo nosso), o que também não foi respeitado no pedido 

formulado pela parte Exequente. Assim, “como nem todo servidor sofreu 

defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, 

sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante 

devido” (Ap 8087/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018). “Somente em liquidação de 

sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de 

defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da 

utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio 

de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro 

Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação 

financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo 

Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz 

Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos 

seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. 

Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado 

em 19.07.2016). Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de ID. 27765592, RECONHECENDO o EXCESSO de 

EXECUÇÃO alegado, no sentido de FIXAR que a PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV deve OBEDECER ao LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a ser APURADO em 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, ressaltando que o termo 

“ad quem” deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira 
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dos servidores municipais, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015. CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 

496, inciso I, do CPC/2015, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, PROMOVA, nos termos desta sentença, a 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, nos termos do art. 509, 

inc. I, e art. 510, ambos do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002518-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO LIMA CANTANHEDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002518-59.2016.8.11.0015 EXEQUENTE:  ARMANDO LIMA 

CANTANHEDE EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 

535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, 

objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS 

apresentados pela parte Impugnada, alegando a inexigibilidade da 

obrigação e o excesso da execução, eis que “a Exequente não observou 

os termos alhures mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o percentual 

máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo final 

consignado na r. Sentença”. A parte Exequente MANIFESTOU-SE, 

reiterando as exposições fáticas da inicial. Após, os autos vieram-me em 

conclusão. É o Relatório. Decido. A matéria versada nestes autos é de 

direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto, passo a 

PROFERIR SENTENÇA neste feito. DO MÉRITO Após análise detalhada dos 

autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou com a AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA contra o ora Impugnante, 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. A demanda foi JULGADA PROCEDENTE, sendo, em GRAU 

RECURSAL, RETIFICADA EM PARTE (ID. 18367957). O MUNICÍPIO de 

SINOP, portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados em 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, sustentando haver EXCESSO de 

EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Impugnada, alegando a 

inexigibilidade da obrigação e o excesso da execução, eis que “a 

Exequente não observou os termos alhures mencionados, ao passo em 

que: (i) aplicou o percentual máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não 

respeitou o termo final consignado na r. Sentença”. Verifica-se que a 

MATÉRIA outrora ANALISADA cinge-se no direito da parte Autora quanto 

à percepção da diferença remuneratória, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite 

máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos legais e ao pagamento dos 

valores pretéritos, respeitados o prazo prescricional quinquenal e a 

respectiva atualização monetária. Nesse sentido, o E. TJMT no julgamento 

da “REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)” determinou que: “(...) Somente 

na liquidação da sentença, por arbitramento, poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. (...) Assim, a autora faz 

jus ao recebimento, até porque nos autos, não foi possível se aferir se 

houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por 

completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda 

cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, mormente porque o 

Apelado não comprovou a data do efetivo pagamento a apelante, para se 

conferir se houve a quitação ou não das diferenças postuladas” (grifo 

nosso). Nesse mesmo sentido, a SENTENÇA prolatada por este Juízo 

assim determinou: “’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” (grifo nosso). Em outras palavras, ao CONTRÁRIO do exposto 

no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de ID. 26531337, a parte Executada NÃO 

restou condenada a incorporar ao salário percebido pela Exequente o 

percentual de 11,98%, à título de defasagem quando da conversão da 

moeda de cruzeiro real em URV, bem como 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” (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) (grifo nosso), o que também não 

foi respeitado no pedido formulado pela parte Exequente. Assim, “como 

nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, 

o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para 

apuração do montante devido” (Ap 8087/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018). “Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão 

de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença 

ratificada nos seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e 

Coletivo, julgado em 19.07.2016). Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do 

Impugnante. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

consubstanciados na IMPUGNAÇÃO de ID. 27783381, RECONHECENDO o 

EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, no sentido de FIXAR que a PERCEPÇÃO 

da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV deve OBEDECER ao LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a ser APURADO em 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, ressaltando que o termo 

“ad quem” deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira 

dos servidores municipais, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015. CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 

496, inciso I, do CPC/2015, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, PROMOVA, nos termos desta sentença, a 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, nos termos do art. 509, 

inc. I, e art. 510, ambos do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002389-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCIO HENRIQUE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002389-20.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARCIO HENRIQUE DE SOUZA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de IMPUGNAÇÃO 

apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 535 CPC/2015, 

contra a execução movida pela parte Impugnada, objetivando o 

afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados 

pela parte Impugnada, alegando a inexigibilidade da obrigação e o excesso 

da execução, eis que “a Exequente não observou os termos alhures 

mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o percentual máximo de 

11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo final consignado na r. 

Sentença”. A parte Exequente MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições 

fáticas da inicial. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não 

depende de dilação probatória. Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA 

neste feito. DO MÉRITO Após análise detalhada dos autos, verifica-se que 

a parte Exequente ingressou com a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

contra o ora Impugnante, 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. A demanda foi 

JULGADA PROCEDENTE, sendo, em GRAU RECURSAL, RETIFICADA EM 

PARTE (ID. 16105669). O MUNICÍPIO de SINOP, portanto, IMPUGNOU os 

CÁLCULOS apresentados em CUMPRIMENTO de SENTENÇA, sustentando 

haver EXCESSO de EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte 

Impugnada, alegando a inexigibilidade da obrigação e o excesso da 

execução, eis que “a Exequente não observou os termos alhures 

mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o percentual máximo de 

11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo final consignado na r. 

Sentença”. Verifica-se que a MATÉRIA outrora ANALISADA cinge-se no 

direito da parte Autora quanto à percepção da diferença remuneratória, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV, obedecendo o limite máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos 

legais e ao pagamento dos valores pretéritos, respeitados o prazo 

prescricional quinquenal e a respectiva atualização monetária. Nesse 

sentido, o E. TJMT no julgamento da “REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)” 

determinou que: “(...) Desse modo, consoante entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, é na liquidação de sentença que deverá ser 

apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido, 

refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser 

alcançado é o percentual de 11,98%, como já afirmado alhures. (...) 1) A 

apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice 

acaso constatado, seja realizada em liquidação de sentença, por 

arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, com a limitação 

temporal da incidência da incorporação à data da reestruturação da 

carreira, mas sem qualquer obstáculo limitativo, quanto ao índice a ser 

apurado, bem como o prazo prescricional; 2) Incidam sobre os valores a 

serem recebido pelo Apelado os descontos da contribuição previdenciária 

e de imposto de renda; 3) Em relação aos juros moratórios, incidirão a 

partir da citação válida, no percentual de 1% , ao mês (Decreto-Lei 

3.322/87) até julho 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, percentual 

de 0,5% ao mês (MP 2.180-35/35), e a partir de julho/2009, quando 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09), e, do RE 87.947-SE 

(tema 810); 4) Quanto à correção monetária, aplica-se os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, 

com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001, nos 

termos do REsp 1.492.221/PR.” (grifo nosso). Nesse mesmo sentido, a 

SENTENÇA prolatada por este Juízo assim determinou: “’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” (grifo 

nosso). Em outras palavras, ao CONTRÁRIO do exposto no CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA de ID. 19355189, a parte Executada NÃO restou 

condenada a incorporar ao salário percebido pela Exequente o percentual 

de 11,98%, à título de defasagem quando da conversão da moeda de 

cruzeiro real em URV, bem como 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” (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) (grifo nosso), o que também não foi respeitado no pedido 

formulado pela parte Exequente. Assim, “como nem todo servidor sofreu 

defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, 

sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante 

devido” (Ap 8087/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018). “Somente em liquidação de 

sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de 

defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da 

utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio 

de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro 

Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação 

financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo 

Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz 

Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos 

seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. 

Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado 

em 19.07.2016). Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de ID. 28830713, RECONHECENDO o EXCESSO de 

EXECUÇÃO alegado, no sentido de FIXAR que a PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV deve OBEDECER ao LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a ser APURADO em 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, ressaltando que o termo 

“ad quem” deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira 

dos servidores municipais, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015. CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 

496, inciso I, do CPC/2015, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, PROMOVA, nos termos desta sentença, a 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, nos termos do art. 509, 

inc. I, e art. 510, ambos do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002546-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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):

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 

#1002546-27.2016.8.11.0015 AUTOR(A): LUCIANA RODRIGUES DO 

NASCIMENTO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 

535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, 

objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS 

apresentados pela parte Impugnada, alegando a inexigibilidade da 

obrigação e o excesso da execução, eis que “a Exequente não observou 

os termos alhures mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o percentual 

máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo final 

consignado na r. Sentença”. A parte Exequente MANIFESTOU-SE, 

reiterando as exposições fáticas da inicial. Após, os autos vieram-me em 

conclusão. É o Relatório. Decido. A matéria versada nestes autos é de 

direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto, passo a 

PROFERIR SENTENÇA neste feito. DO MÉRITO Após análise detalhada dos 

autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou com a AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA contra o ora Impugnante, 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. A demanda foi JULGADA PROCEDENTE, sendo, em GRAU 

RECURSAL, RETIFICADA EM PARTE (ID. 16102481). O MUNICÍPIO de 

SINOP, portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados em 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, sustentando haver EXCESSO de 

EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Impugnada, alegando a 

inexigibilidade da obrigação e o excesso da execução, eis que “a 

Exequente não observou os termos alhures mencionados, ao passo em 

que: (i) aplicou o percentual máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não 

respeitou o termo final consignado na r. Sentença”. Verifica-se que a 

MATÉRIA outrora ANALISADA cinge-se no direito da parte Autora quanto 

à percepção da diferença remuneratória, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite 

máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos legais e ao pagamento dos 

valores pretéritos, respeitados o prazo prescricional quinquenal e a 

respectiva atualização monetária. Nesse sentido, o E. TJMT no julgamento 

da “REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)” determinou que: “(...) Desse 

modo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é 

na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência 

da perda salarial e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais 

eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 

11,98%, como já afirmado alhures. (...) 1) A apuração de eventual 

defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, seja 

realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o 

limite máximo de 11,98%, com a limitação temporal da incidência da 

incorporação à data da reestruturação da carreira, mas sem qualquer 

obstáculo limitativo, quanto ao índice a ser apurado, bem como o prazo 

prescricional; 2) Incidam sobre os valores a serem recebido pelo Apelado 

os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda; 3) Em 

relação aos juros moratórios, incidirão a partir da citação válida, no 

percentual de 1% , ao mês (Decreto-Lei 3.322/87) até julho 2001; de 

agosto de 2001 a junho de 2009, percentual de 0,5% ao mês (MP 

2.180-35/35), e a partir de julho/2009, quando deverão incidir os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação 

dada pela Lei nº 11.960/09), e, do RE 87.947-SE (tema 810); 4) Quanto à 

correção monetária, aplica-se os índices previstos no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal até dezembro/2000, com destaque para incidência do 

IPCA-E, a partir de janeiro/2001, nos termos do REsp 1.492.221/PR.” (grifo 

nosso). Nesse mesmo sentido, a SENTENÇA prolatada por este Juízo 

assim determinou: “’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” (grifo nosso). Em outras palavras, ao CONTRÁRIO do exposto 

no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de ID. 26167187, a parte Executada NÃO 

restou condenada a incorporar ao salário percebido pela Exequente o 

percentual de 11,98%, à título de defasagem quando da conversão da 

moeda de cruzeiro real em URV, bem como 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” (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) (grifo nosso), o que também não 

foi respeitado no pedido formulado pela parte Exequente. Assim, “como 

nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, 

o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para 

apuração do montante devido” (Ap 8087/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018). “Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão 

de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença 

ratificada nos seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e 

Coletivo, julgado em 19.07.2016). Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do 

Impugnante. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

consubstanciados na IMPUGNAÇÃO de ID. 27765184, RECONHECENDO o 

EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, no sentido de FIXAR que a PERCEPÇÃO 

da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV deve OBEDECER ao LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a ser APURADO em 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, ressaltando que o termo 

“ad quem” deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira 

dos servidores municipais, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015. CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 

496, inciso I, do CPC/2015, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, PROMOVA, nos termos desta sentença, a 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, nos termos do art. 509, 

inc. I, e art. 510, ambos do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007802-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY GONCALVES DE SOUZA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 201 de 345



THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))
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MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)
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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 

#1007802-14.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: ROSELY GONCALVES DE 

SOUZA RIBEIRO EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do 

art. 535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, 

objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS 

apresentados pela parte Impugnada, alegando a inexigibilidade da 

obrigação e o excesso da execução, eis que “a Exequente não observou 

os termos alhures mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o percentual 

máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo final 

consignado na r. Sentença”. A parte Exequente MANIFESTOU-SE, 

reiterando as exposições fáticas da inicial. Após, os autos vieram-me em 

conclusão. É o Relatório. Decido. A matéria versada nestes autos é de 

direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto, passo a 

PROFERIR SENTENÇA neste feito. DO MÉRITO Após análise detalhada dos 

autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou com a AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA contra o ora Impugnante, 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. A demanda foi JULGADA PROCEDENTE, sendo, em GRAU 

RECURSAL, RETIFICADA EM PARTE (ID. 21233958). O MUNICÍPIO de 

SINOP, portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados em 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, sustentando haver EXCESSO de 

EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Impugnada, alegando a 

inexigibilidade da obrigação e o excesso da execução, eis que “a 

Exequente não observou os termos alhures mencionados, ao passo em 

que: (i) aplicou o percentual máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não 

respeitou o termo final consignado na r. Sentença”. Verifica-se que a 

MATÉRIA outrora ANALISADA cinge-se no direito da parte Autora quanto 

à percepção da diferença remuneratória, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite 

máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos legais e ao pagamento dos 

valores pretéritos, respeitados o prazo prescricional quinquenal e a 

respectiva atualização monetária. Nesse sentido, o E. TJMT no julgamento 

da “PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 

1007802-14.2017.8.11.0015” determinou que: “(...) No caso dos autos, 

embora reconhecido o direito à percepção da diferença remuneratória, 

não há como presumir que o prejuízo dos servidores seria até 11,98%, 

pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser possível aferir se 

houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por 

completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda 

cálculo a ser apurado em liquidação de sentença. Consoante entendimento 

do Supremo Tribunal Federal, somente com a liquidação da sentença é que 

se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são 

absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da 

reestruturação de sua carreira. (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). Portanto, 

acaso o ente municipal tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais 

para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser 

esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo 

duas vezes, como é de evidência palmar. (...) Com estas considerações, 

NEGO PROVIMENTO ao apelo, em sede de Remessa Necessária RETIFICO 

PARCIALMENTE a sentença, devendo os índices de atualização da 

correção monetária e dos juros, sejam apurados quando da liquidação de 

sentença, no juízo da execução, observado o que for decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF”. (grifo nosso). 

Nesse mesmo sentido, a SENTENÇA prolatada por este Juízo assim 

determinou: “’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” (grifo nosso). Em outras palavras, ao CONTRÁRIO do exposto 

no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de ID. 24155406, a parte Executada NÃO 

restou condenada a incorporar ao salário percebido pela Exequente o 

percentual de 11,98%, à título de defasagem quando da conversão da 

moeda de cruzeiro real em URV, bem como 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” (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) (grifo nosso), o que também não 

foi respeitado no pedido formulado pela parte Exequente. Assim, “como 

nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, 

o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para 

apuração do montante devido” (Ap 8087/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018). “Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão 

de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença 

ratificada nos seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e 

Coletivo, julgado em 19.07.2016). Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do 

Impugnante. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

consubstanciados na IMPUGNAÇÃO de ID. 27765187, RECONHECENDO o 

EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, no sentido de FIXAR que a PERCEPÇÃO 

da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV deve OBEDECER ao LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a ser APURADO em 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, ressaltando que o termo 

“ad quem” deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira 

dos servidores municipais, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015. CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 

496, inciso I, do CPC/2015, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, PROMOVA, nos termos desta sentença, a 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, nos termos do art. 509, 

inc. I, e art. 510, ambos do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003358-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH ELIANE FRIEDRICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003358-69.2016.8.11.0015 AUTOR: 

MARGARETH ELIANE FRIEDRICH RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARGARETH 

ELIANE FRIEDRICH em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, 

em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração 

e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, e foi nomeado em 02 de agosto de 2005 

para o cargo de superv. de depto de ens. Fundamental. 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. 4512726. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 5609775 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. 6942146 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 5609775). 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 2005, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 
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inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (19/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MARGARETH ELIANE FRIEDRICH em desfavor 

do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

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 
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PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

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 
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artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003489-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO RODRIGUES DE LIMA (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 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 

#1003489-10.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: CESARIO RODRIGUES DE LIMA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de IMPUGNAÇÃO 

apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 535 CPC/2015, 

contra a execução movida pela parte Impugnada, objetivando o 

afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados 

pela parte Impugnada, alegando a inexigibilidade da obrigação e o excesso 

da execução, eis que “a Exequente não observou os termos alhures 

mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o percentual máximo de 

11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo final consignado na r. 

Sentença”. A parte Exequente MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições 

fáticas da inicial. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não 

depende de dilação probatória. Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA 

neste feito. DO MÉRITO Após análise detalhada dos autos, verifica-se que 

a parte Exequente ingressou com a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

contra o ora Impugnante, 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. A demanda foi 

JULGADA PROCEDENTE, sendo, em GRAU RECURSAL, RETIFICADA EM 

PARTE (ID. 21238488). O MUNICÍPIO de SINOP, portanto, IMPUGNOU os 

CÁLCULOS apresentados em CUMPRIMENTO de SENTENÇA, sustentando 

haver EXCESSO de EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte 

Impugnada, alegando a inexigibilidade da obrigação e o excesso da 

execução, eis que “a Exequente não observou os termos alhures 

mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o percentual máximo de 

11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo final consignado na r. 

Sentença”. Verifica-se que a MATÉRIA outrora ANALISADA cinge-se no 

direito da parte Autora quanto à percepção da diferença remuneratória, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV, obedecendo o limite máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos 

legais e ao pagamento dos valores pretéritos, respeitados o prazo 

prescricional quinquenal e a respectiva atualização monetária. Nesse 

sentido, o E. TJMT no julgamento da “PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 

(199) 1003489-10.2017.8.11.0015” determinou que: “(...) No caso dos 

autos, embora reconhecido o direito à percepção da diferença 

remuneratória, não há como presumir que o prejuízo dos servidores seria 

até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser 

possível aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta 

supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância 

demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença. Consoante 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente com a liquidação da 

sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e 

que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive 

depois da reestruturação de sua carreira. (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). 

Portanto, acaso o ente municipal tenha efetuado a conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a 

ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a 

fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar. (...) Com estas 

considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, em sede de Remessa 

Necessária RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, devendo os índices de 

atualização da correção monetária e dos juros, sejam apurados quando da 

liquidação de sentença, no juízo da execução, observado o que for 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF”. 

(grifo nosso). Nesse mesmo sentido, a SENTENÇA prolatada por este 

Juízo assim determinou: “’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” (grifo nosso). Em outras palavras, ao CONTRÁRIO do exposto 

no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de ID. 22696675, a parte Executada NÃO 

restou condenada a incorporar ao salário percebido pela Exequente o 

percentual de 11,98%, à título de defasagem quando da conversão da 

moeda de cruzeiro real em URV, bem como 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” (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) (grifo nosso), o que também não 

foi respeitado no pedido formulado pela parte Exequente. Assim, “como 

nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, 

o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para 

apuração do montante devido” (Ap 8087/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018). “Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão 

de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença 

ratificada nos seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e 

Coletivo, julgado em 19.07.2016). Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do 

Impugnante. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

consubstanciados na IMPUGNAÇÃO de ID. 28938357, RECONHECENDO o 

EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, no sentido de FIXAR que a PERCEPÇÃO 
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da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV deve OBEDECER ao LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a ser APURADO em 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, ressaltando que o termo 

“ad quem” deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira 

dos servidores municipais, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015. CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 

496, inciso I, do CPC/2015, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, PROMOVA, nos termos desta sentença, a 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, nos termos do art. 509, 

inc. I, e art. 510, ambos do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito
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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 

#1002867-62.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: MARIA JOANA MAZZEROCCHI 

DOS SANTOS EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 

535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, 

objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS 

apresentados pela parte Impugnada, alegando a inexigibilidade da 

obrigação e o excesso da execução, eis que “a Exequente não observou 

os termos alhures mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o percentual 

máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo final 

consignado na r. Sentença”. A parte Exequente MANIFESTOU-SE, 

reiterando as exposições fáticas da inicial. Após, os autos vieram-me em 

conclusão. É o Relatório. Decido. A matéria versada nestes autos é de 

direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto, passo a 

PROFERIR SENTENÇA neste feito. DO MÉRITO Após análise detalhada dos 

autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou com a AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA contra o ora Impugnante, 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. A demanda foi JULGADA PROCEDENTE, sendo, em GRAU 

RECURSAL, RETIFICADA EM PARTE (ID. 23214181). O MUNICÍPIO de 

SINOP, portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados em 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, sustentando haver EXCESSO de 

EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Impugnada, alegando a 

inexigibilidade da obrigação e o excesso da execução, eis que “a 

Exequente não observou os termos alhures mencionados, ao passo em 

que: (i) aplicou o percentual máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não 

respeitou o termo final consignado na r. Sentença”. Verifica-se que a 

MATÉRIA outrora ANALISADA cinge-se no direito da parte Autora quanto 

à percepção da diferença remuneratória, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite 

máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos legais e ao pagamento dos 

valores pretéritos, respeitados o prazo prescricional quinquenal e a 

respectiva atualização monetária. Nesse sentido, o E. TJMT no julgamento 

da “REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)” determinou que: “(...) Cumpre 

assinalar que a incorporação de eventual índice, apurado na liquidação da 

sentença, não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda 

do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo 

Tribunal Federal, (STF 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). A determinação da 

liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva 

defasagem da remuneração, bem como do índice a ser aplicado, se 

constatada, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal 

de Justiça, (AgRg no REsp.1.273.351/AM, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

25.9.2012, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292028/BA, relator Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/6/2014, Segunda Turma, AgRg no 

REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 

15/10/2015, (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar 

Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012), 

Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, 

DJe 28/8/2015). Acresço ao entendimento acima que a limitação temporal 

da incorporação do índice apurado, no processo de liquidação da 

sentença, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo 

assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal (STF RE 561836, 

Relator: 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). Nessa senda, faz-se necessária a liquidação de sentença 

para apurar a concreta existência dessa defasagem, e, acaso existente, 

qual o percentual devido, bem como, o termo ad quem, sem que seja 

aplicada qualquer limitação máxima no percentual, porque a decisão 

atacada consignou a liquidação para apurar o índice devido no máximo de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). (...)Ante o exposto, 

RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para determinar que: 1) determinar 

que a apuração de eventual defasagem, se acaso constatada, na 

remuneração da parte apelada, além do índice, seja feita por arbitramento 

na liquidação da sentença; 2) com relação à limitação temporal, da 

incorporação do índice apurado no processo de liquidação, deve observar 

a data de reestruturação da carreira, cujos consectários legais serão 

definidos após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo Supremo Tribunal 

Federal (tema 810)” (grifo nosso). Nesse mesmo sentido, a SENTENÇA 

prolatada por este Juízo assim determinou: “’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” (grifo 

nosso). Em outras palavras, ao CONTRÁRIO do exposto no CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA de ID. 24876400, a parte Executada NÃO restou 

condenada a incorporar ao salário percebido pela Exequente o percentual 

de 11,98%, à título de defasagem quando da conversão da moeda de 

cruzeiro real em URV, bem como 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” (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) (grifo nosso), o que também não foi respeitado no pedido 

formulado pela parte Exequente. Assim, “como nem todo servidor sofreu 

defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, 

sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante 

devido” (Ap 8087/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018). “Somente em liquidação de 

sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de 

defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da 
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utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio 

de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro 

Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação 

financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo 

Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz 

Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos 

seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. 

Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado 

em 19.07.2016). Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de ID. 28936523, RECONHECENDO o EXCESSO de 

EXECUÇÃO alegado, no sentido de FIXAR que a PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV deve OBEDECER ao LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a ser APURADO em 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, ressaltando que o termo 

“ad quem” deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira 

dos servidores municipais, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015. CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 

496, inciso I, do CPC/2015, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, PROMOVA, nos termos desta sentença, a 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, nos termos do art. 509, 

inc. I, e art. 510, ambos do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito
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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 

#1007260-93.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: CLARICE CARRADORE 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP #1007260-93.2017 Vistos etc. Trata-se 

de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do 

art. 535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, 

objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS 

apresentados pela parte Impugnada, alegando a inexigibilidade da 

obrigação e o excesso da execução, eis que “a Exequente não observou 

os termos alhures mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o percentual 

máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo final 

consignado na r. Sentença”. A parte Exequente MANIFESTOU-SE, 

reiterando as exposições fáticas da inicial. Após, os autos vieram-me em 

conclusão. É o Relatório. Decido. A matéria versada nestes autos é de 

direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto, passo a 

PROFERIR SENTENÇA neste feito. DO MÉRITO Após análise detalhada dos 

autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou com a AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA contra o ora Impugnante, 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. A demanda foi JULGADA PROCEDENTE, sendo, em GRAU 

RECURSAL, RETIFICADA EM PARTE (ID. 22148468). O MUNICÍPIO de 

SINOP, portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados em 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, sustentando haver EXCESSO de 

EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Impugnada, alegando a 

inexigibilidade da obrigação e o excesso da execução, eis que “a 

Exequente não observou os termos alhures mencionados, ao passo em 

que: (i) aplicou o percentual máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não 

respeitou o termo final consignado na r. Sentença”. Verifica-se que a 

MATÉRIA outrora ANALISADA cinge-se no direito da parte Autora quanto 

à percepção da diferença remuneratória, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite 

máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos legais e ao pagamento dos 

valores pretéritos, respeitados o prazo prescricional quinquenal e a 

respectiva atualização monetária. Nesse sentido, o E. TJMT no julgamento 

da “APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)” determinou que: 

“(...) i) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual 

defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da 

carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e ii) 

em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e 

fixar: a) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e b) em relação aos juros de mora, 

com termo inicial de aplicação desde a citação” (grifo nosso). Nesse 

mesmo sentido, a SENTENÇA prolatada por este Juízo assim determinou: 

“’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” (grifo 

nosso). Em outras palavras, ao CONTRÁRIO do exposto no CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA de ID. 24546270, a parte Executada NÃO restou 

condenada a incorporar ao salário percebido pela Exequente o percentual 

de 11,98%, à título de defasagem quando da conversão da moeda de 

cruzeiro real em URV, bem como 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” (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) (grifo nosso), o que também não foi respeitado no pedido 

formulado pela parte Exequente. Assim, “como nem todo servidor sofreu 

defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, 

sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante 

devido” (Ap 8087/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018). “Somente em liquidação de 

sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de 

defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da 

utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio 

de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro 

Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação 

financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo 

Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz 

Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos 

seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. 

Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado 

em 19.07.2016). Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de ID. 28738568, RECONHECENDO o EXCESSO de 

EXECUÇÃO alegado, no sentido de FIXAR que a PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV deve OBEDECER ao LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a ser APURADO em 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, ressaltando que o termo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 208 de 345



“ad quem” deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira 

dos servidores municipais, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015. CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 

496, inciso I, do CPC/2015, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, PROMOVA, nos termos desta sentença, a 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, nos termos do art. 509, 

inc. I, e art. 510, ambos do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito
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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 

#1003710-90.2017.8.11.0015 AUTOR(A): PEDRO ERMES DE SOUZA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada 

pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 535 CPC/2015, contra a 

execução movida pela parte Impugnada, objetivando o afastamento do 

EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados pela parte 

Impugnada, alegando a inexigibilidade da obrigação e o excesso da 

execução, eis que “a Exequente não observou os termos alhures 

mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o percentual máximo de 

11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo final consignado na r. 

Sentença”. A parte Exequente MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições 

fáticas da inicial. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não 

depende de dilação probatória. Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA 

neste feito. DO MÉRITO Após análise detalhada dos autos, verifica-se que 

a parte Exequente ingressou com a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

contra o ora Impugnante, 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. A demanda foi 

JULGADA PROCEDENTE, sendo, em GRAU RECURSAL, RETIFICADA EM 

PARTE (ID. 20750847). O MUNICÍPIO de SINOP, portanto, IMPUGNOU os 

CÁLCULOS apresentados em CUMPRIMENTO de SENTENÇA, sustentando 

haver EXCESSO de EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte 

Impugnada, alegando a inexigibilidade da obrigação e o excesso da 

execução, eis que “a Exequente não observou os termos alhures 

mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o percentual máximo de 

11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo final consignado na r. 

Sentença”. Verifica-se que a MATÉRIA outrora ANALISADA cinge-se no 

direito da parte Autora quanto à percepção da diferença remuneratória, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV, obedecendo o limite máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos 

legais e ao pagamento dos valores pretéritos, respeitados o prazo 

prescricional quinquenal e a respectiva atualização monetária. Nesse 

sentido, o E. TJMT no julgamento da “PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 

(199) 1003710-90.2017.8.11.0015” determinou que: “(...) No caso dos 

autos, embora reconhecido o direito à percepção da diferença 

remuneratória, não há como presumir que o prejuízo dos servidores seria 

até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser 

possível aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta 

supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância 

demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença. Consoante 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente com a liquidação da 

sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e 

que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive 

depois da reestruturação de sua carreira. (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). 

Portanto, acaso o ente estadual tenha efetuado a conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a 

ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a 

fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar. (...) Com estas 

considerações, RETIFICO PARCIALMENTE o ato sentencial para determinar 

que os índices de atualização da correção monetária e dos juros, sejam 

apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, 

observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Tema 810/STF. (grifo nosso). Nesse mesmo sentido, a SENTENÇA 

prolatada por este Juízo assim determinou: “’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” (grifo 

nosso). Em outras palavras, ao CONTRÁRIO do exposto no CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA de ID. 21127502, a parte Executada NÃO restou 

condenada a incorporar ao salário percebido pela Exequente o percentual 

de 11,98%, à título de defasagem quando da conversão da moeda de 

cruzeiro real em URV, bem como 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” (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) (grifo nosso), o que também não foi respeitado no pedido 

formulado pela parte Exequente. Assim, “como nem todo servidor sofreu 

defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, 

sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante 

devido” (Ap 8087/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018). “Somente em liquidação de 

sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de 

defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da 

utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio 

de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro 

Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação 

financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo 

Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz 

Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos 

seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. 

Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado 

em 19.07.2016). Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de ID. 27783344, RECONHECENDO o EXCESSO de 

EXECUÇÃO alegado, no sentido de FIXAR que a PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV deve OBEDECER ao LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a ser APURADO em 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, ressaltando que o termo 

“ad quem” deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira 

dos servidores municipais, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, 
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do CPC/2015. CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 

496, inciso I, do CPC/2015, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, PROMOVA, nos termos desta sentença, a 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA por ARBITRAMENTO, nos termos do art. 509, 

inc. I, e art. 510, ambos do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012355-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO FERREIRA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012355-70.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE OSVALDO FERREIRA 

ALVES REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por JOSE 

OSVALDO FERREIRA ALVES em ID. 30927881 apontando OMISSÃO na 

SENTENÇA de ID. 30969313, na qual “não houve arbitramento de 

honorários em favor desta Instituição”. Vieram os autos em conclusão. É o 

Relatório. Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso 

processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou 

sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente, 

quais sejam: esclarecer OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO; suprir 

OMISSÃO de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do 

CPC/2015). “In casu”, vislumbro que o Embargante aponta OMISSÃO na 

SENTENÇA de ID. 30969313, na qual “não houve arbitramento de 

honorários em favor desta Instituição”. Ocorre que a parte Exequente, ora 

Embargante, era patrocinada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, e, nessa hipótese, não cabe condenação do Município de 

Sinop ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, em 

face da Emenda Constitucional nº 80/2014, de 04/06/2014. O TRIBUNAL de 

JUSTIÇA do ESTADO de MATO GROSSO já decidiu que o arbitramento de 

honorários é defeso não só em face do Estado, mas também contra o 

Município. A propósito, destaco os julgamentos: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E RECURSO ADESIVO C/C REMESSA NECESSÁRIA - OFENSA AO 

PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO -PREJUDICIALIDADE 

DO RECURSO ADESIVO - REEXAME NECESSÁRIO – RETIFICAÇÃO DA 

SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE 

HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO A PARTIR DA 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES – COMINAÇÃO 

DE PENHORA ON LINE - AFASTAMENTO PELO CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 4. (...) A Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas 

do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira 

(orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na 

Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não 

mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários 

advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de 

recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. 

Sentença retificada em parte. (Apelação/Remessa Necessária 

124296/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)” (grifo nosso). “(...) 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública 

foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, 

razão pela qual não mais faz jus aos honorários advocatícios”. (Apelação 

/ Remessa Necessária 70216/2017, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 

17/10/2017) (grifo nosso). Desse modo, não cabe condenação do 

Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, em face da 

independência institucional da Defensoria Pública, garantida pela Emenda 

Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2.014. Logo, não há que se falar 

em qualquer OMISSÃO. Portanto, os presentes EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO devem ser REJEITADOS, eis que AUSENTES os VÍCIOS 

previstos no art. 1.022 do CPC/2015. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar qualquer OMISSÃO na 

SENTENÇA objurgada, MANTENDO-A da forma que fora lançada. 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 26 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003038-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES CLAUDETE DALLASTRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003038-14.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: INES CLAUDETE DALLASTRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por INES 

CLAUDETE DALLASTRA em ID. 30444604 apontando OMISSÃO na 

SENTENÇA de ID. 28706504, na qual “não houve arbitramento de 

honorários em favor desta Instituição”. Vieram os autos em conclusão. É o 

Relatório. Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso 

processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou 

sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente, 

quais sejam: esclarecer OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO; suprir 

OMISSÃO de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do 

CPC/2015). “In casu”, vislumbro que o Embargante aponta OMISSÃO na 

SENTENÇA de ID. 28706504, na qual “não houve arbitramento de 

honorários em favor desta Instituição”. Ocorre que a parte Exequente, ora 

Embargante, era patrocinada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, e, nessa hipótese, não cabe condenação do Município de 

Sinop ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, em 

face da Emenda Constitucional nº 80/2014, de 04/06/2014. O TRIBUNAL de 

JUSTIÇA do ESTADO de MATO GROSSO já decidiu que o arbitramento de 

honorários é defeso não só em face do Estado, mas também contra o 

Município. A propósito, destaco os julgamentos: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E RECURSO ADESIVO C/C REMESSA NECESSÁRIA - OFENSA AO 

PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO -PREJUDICIALIDADE 

DO RECURSO ADESIVO - REEXAME NECESSÁRIO – RETIFICAÇÃO DA 

SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE 

HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO A PARTIR DA 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES – COMINAÇÃO 

DE PENHORA ON LINE - AFASTAMENTO PELO CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 4. (...) A Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas 

do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira 

(orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na 

Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não 

mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários 

advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de 

recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. 

Sentença retificada em parte. (Apelação/Remessa Necessária 

124296/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)” (grifo nosso). “(...) 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública 

foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, 

razão pela qual não mais faz jus aos honorários advocatícios”. (Apelação 

/ Remessa Necessária 70216/2017, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 

17/10/2017) (grifo nosso). Desse modo, não cabe condenação do 

Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, em face da 

independência institucional da Defensoria Pública, garantida pela Emenda 

Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2.014. Logo, não há que se falar 

em qualquer OMISSÃO. Portanto, os presentes EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO devem ser REJEITADOS, eis que AUSENTES os VÍCIOS 
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previstos no art. 1.022 do CPC/2015. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar qualquer OMISSÃO na 

SENTENÇA objurgada, MANTENDO-A da forma que fora lançada. 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 26 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003069-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PELIZARIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003069-68.2018.8.11.0015 AUTOR(A): BENEDITO PELIZARIO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por BENEDITO PELIZARIO em ID. 

30445409 apontando OMISSÃO na SENTENÇA de ID. 23357777, na qual 

“não houve arbitramento de honorários em favor desta Instituição”. Vieram 

os autos em conclusão. É o Relatório. Decido. Os EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu 

decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses 

previstas legalmente, quais sejam: esclarecer OBSCURIDADE ou eliminar 

CONTRADIÇÃO; suprir OMISSÃO de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir ERRO MATERIAL 

(art. 1.022 do CPC/2015). “In casu”, vislumbro que a parte Embargante 

aponta OMISSÃO na SENTENÇA prolatada por este Juízo, na qual “não 

houve arbitramento de honorários em favor desta Instituição”. Ocorre que 

a parte Exequente, ora Embargante, era patrocinada pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, e, nessa hipótese, não cabe 

condenação do Município de Sinop ao pagamento de honorários em favor 

da Defensoria Pública, em face da Emenda Constitucional nº 80/2014, de 

04/06/2014, a qual conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, 

autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à 

Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República 

Federativa do Brasil, não é mais possível a condenação de Município ao 

pagamento de honorários advocatícios em seu favor. Menos ainda com 

relação ao Estado de Mato Grosso, pois, consoante está no verbete nº 

421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. O TRIBUNAL de 

JUSTIÇA do ESTADO de MATO GROSSO já decidiu que o arbitramento de 

honorários é defeso não só em face do Estado, mas também contra o 

Município. A propósito, destaco os julgamentos: CONSTITUCIONAL – 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MULTA 

COMINATÓRIA – AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – 

DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE 

TRIBUNAL – APELO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DESPROVIDO. (...). Conforme o entendimento desta Câmara de 

Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao 

recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa 

jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a 

ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma 

integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério 

Público. (...). (Apelação / Remessa Necessária 158361/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018) (grifo nosso). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO C/C REMESSA 

NECESSÁRIA - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - NÃO 

CONHECIMENTO -PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO - REEXAME 

NECESSÁRIO – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO 

MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – 

DESCABIMENTO A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTOS RELEVANTES – COMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE - 

AFASTAMENTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RETIFICAÇÃO 

PARCIAL DA SENTENÇA. 4. (...) A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de 

junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, 

autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à 

Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República 

Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a 

condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em 

seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas 

pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em 

parte. (Apelação/Remessa Necessária 124296/2015, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/04/2017, Publicado 

no DJE 26/04/2017)” (grifo nosso). “(...) Com o advento da Emenda 

Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as 

prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não 

mais faz jus aos honorários advocatícios”. (Apelação / Remessa 

Necessária 70216/2017, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) 

(grifo nosso). Desse modo, não cabe condenação do Município de Sinop, 

tampouco do Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários 

advocatícios, em face da independência institucional da Defensoria 

Pública, garantida pela Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 

2.014 e Súmula nº 421 do STJ. Logo, não há que se falar em qualquer 

OMISSÃO. Portanto, os presentes EMBARGOS de DECLARAÇÃO devem 

ser REJEITADOS, eis que AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 1.022 do 

CPC/2015. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, por não vislumbrar qualquer OMISSÃO na SENTENÇA 

objurgada, MANTENDO-A da forma que fora lançada. Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de 

abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003358-69.2016.8.11.0015 AUTOR: 

MARGARETH ELIANE FRIEDRICH RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARGARETH 

ELIANE FRIEDRICH em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, 

em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração 

e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, e foi nomeado em 02 de agosto de 2005 

para o cargo de superv. de depto de ens. Fundamental. 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. 4512726. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 5609775 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. 6942146 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 
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que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 5609775). 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 2005, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (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 (19/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MARGARETH ELIANE FRIEDRICH 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 
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nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

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 
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parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

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.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 
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designada para 04/09/2017 08:30. Sexta-feira, 04 de Agosto de 2017.

Intimação 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)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 03/10/2017 10:30. Terça-feira, 19 de Setembro de 2017.

Despacho 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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012635-58.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: ELISABETE ROSA DOS 

SANTOS OLIVA EXECUTADO: VALEAUTO REPRESENTACOES LTDA - EPP 

Vistos, etc. Defiro pedido da Exequente. Com efeito, DECIDO: Expeça-se 

Ofício a Junta Comercial da Bahia – JUCEB, solicitando contrato social e as 

alterações da empesa VALEAUTO REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP, CNPJ 

01.749.107/0001-08 no prazo de 10 dias. Com a resposta do ofício, 

INTIME-SE a exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Serve a presente como OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/MANDADO/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013887-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GARAY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA OAB - MT26033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (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 DESPACHO Processo: 

1013887-45.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA GARAY REQUERIDO: 

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES 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: 1006646-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JOSE CARGNIN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA ALVARENGA MARQUES DE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006646-20.2019.8.11.0015. INTERESSADO: ELTON JOSE CARGNIN 

REQUERIDO: LUIZA ALVARENGA MARQUES DE MEDEIROS 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005765-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CARNEIRO 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 DESPACHO Processo: 

1005765-14.2017.8.11.0015. AUTOR(A): KEILA CARNEIRO DA SILVA 

OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE SINOP 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: 1014567-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA OAB - MT22790/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 DESPACHO Processo: 

1014567-30.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARILENE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 215 de 345



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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010780-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (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 DESPACHO Processo: 

1010780-90.2019.8.11.0015. AUTOR(A): PALOMA DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA REU: MUNICIPIO DE SINOP 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: 1009713-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009713-90.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUZIA APARECIDA DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 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: 1010008-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR MARTINS DE QUADROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS OAB - MT0019011A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010008-64.2018.8.11.0015. INTERESSADO: VILMAR MARTINS DE 

QUADROS REQUERIDO: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010082-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO BISPO AROUCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAIARA ANGELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010082-55.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTINO BISPO AROUCHA 

REQUERIDO: LINDAIARA ANGELI 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: 1007511-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ELY JORGE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIENE SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007511-43.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS ELY JORGE DE 

SOUZA REQUERIDO: ROSIENE SILVA 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008781-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRES MAXIMO MOLINA LOPEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008781-39.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ANDRES MAXIMO MOLINA 

LOPEZ REU: MUNICIPIO DE SINOP 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 
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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: 1009513-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009513-83.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOCIMAR DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 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: 1012953-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(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))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-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 DESPACHO Processo: 

1012953-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KOCZINSKI ELETROTECNICA 

LTDA - EPP REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002389-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASAS BAHIA (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 DESPACHO Processo: 

1002389-49.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GABRIEL SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CASAS BAHIA 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008288-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WALTER 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 DESPACHO Processo: 

1008288-62.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIO WALTER DOS 

SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009387-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BOGORNI (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 DESPACHO Processo: 

1009387-67.2018.8.11.0015. AUTOR(A): PATRICIA BOGORNI REU: 

MUNICIPIO DE SINOP 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: 1003675-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO EGERT (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 DESPACHO Processo: 

1003675-62.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDO EGERT 
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REQUERIDO: VIVO S.A. 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: 1002845-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DORIA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002845-96.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE RAIMUNDO DORIA 

FERREIRA REQUERIDO: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS 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 v

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004213-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BARROS SOLDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME (REQUERIDO)

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 DESPACHO Processo: 

1004213-43.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SOLANGE BARROS SOLDA 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME 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: 1013816-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013816-43.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS PASSOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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 V

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JORGE SANTOS DE VASCONCELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

mer ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000540-76.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO JORGE SANTOS DE 

VASCONCELLOS REQUERIDO: VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010957-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010957-54.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO DOS SANTOS 

COSTA REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007593-11.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (REQUERIDO)

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007593-11.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE RODRIGO DE SOUZA 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME, RODRIGO STABILE 

ESCANHUELA - EPP 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010138-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE PIRAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (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 DESPACHO Processo: 

1010138-20.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VIVIANE PIRAN REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001212-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANNES MARIA RODRIGUES DA SILVA (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 DESPACHO Processo: 

1001212-55.2016.8.11.0015. AUTOR(A): ANNES MARIA RODRIGUES DA 

SILVA REU: MUNICIPIO DE SINOP 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: 1007243-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO SCHIRACH SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (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: 

1007243-23.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO ROBERTO SCHIRACH 

SILVEIRA 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002364-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN RODRIGUES VITORIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEU MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002364-70.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: CRISTIAN RODRIGUES 

VITORIANO EXECUTADO: AMADEU MARTINS DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Ante a manifestação de Id.30991586, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 dias, manifeste o que de direito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006070-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VENITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-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.: 1006070-95.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o pagamento realizado 

pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013719-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WITILA MAYARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-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))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013719-14.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o 

pagamento efetuado pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008759-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LOPES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008759-78.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010979-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IVONE NICOLOTTI FERRI 

REQUERIDO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Vistos 

etc. Trata-se de Ação revisional de seguro de vida individual, c/c 

obrigação de fazer, com repetição do indébito e reparação por danos 

morais, com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por 

Ivone Nicolotti Ferri em face de Monogeral Aegon Seguros e Previdência 

S/A, ambos qualificados. A promovente alega preliminar de incompetência 

do Juizado em razão da complexidade da causa. Contudo, rejeito a 

preliminar por não vislumbrar a complexidade alegada, conforme 

entendimento jurisprudencial: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL. SEGURO 

DE VIDA EM GRUPO. REFORMA DA DECISÃO QUE CONCLUIU PELA 

INCOMPETÊNCIA DO JEC, POR COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. 

DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRONTO 

JULGAMENTO DA LIDE, COM BASE NO PERMISSIVO DO ART. 1.013, § 3º, 

DO CPC. REAJUSTE ANUAL DO VALOR DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA. 

ABUSIVIDADE E ILICITUDE. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CDC E DO 

ESTATUTO DO IDOSO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS 

A MAIOR, INCLUSIVE NO CURSO DA PRESENTE LIDE, OBSERVADO O 

PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009087891, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em: 11-12-2019) Alega a Promovente que desde o ano 

de 2008, contratou apólice de seguro de vida, e que inicialmente contribuía 

com o valor de R$ 20,00 (vinte reais) para obter a cobertura no caso de 

morte no valor de R$26.415,60 (vinte e seis mil quatrocentos e quinze 

reais e sessenta centavos). Afirma que a Promovida reajustou as 

mensalidades em valores que extrapolam os normas de Defesa do 

Consumidor, além do reajuste com base na faixa etária do consumidor 

após completar 60 (sessenta) anos de idade, pois não há previsão legal 

ou contratual que estabeleçam o percentual adotado. A demandada 

contestou afirmando que os reajustes praticados pela reclamante são 

legais e as condições do seguro respeitou o regramento consumerista. 

Pugnou pela improcedência. Registro inicialmente que, não obstante 

tratar-se de lide sob a égide do diploma consumerista, inexiste 

hipossuficiência da estipulante, pelo que deve respeitar o contrato ao qual 

anuiu de livre e espontânea vontade. Ressalta-se que é da própria 

natureza do contrato de seguro que a seguradora se obrigue ao 

pagamento do prêmio por riscos previstos, bem como o limite e validade da 

garantia, como se observa dos arts. 757 e 760 do Código Civil: Art. 757. 

Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do 

prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a 

coisa, contra riscos predeterminados. Art. 760. A apólice ou o bilhete de 

seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os 

riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o 

prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do 

beneficiário. O Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da 

legislação infraconstitucional, quando do julgamento RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.769.111 - RS (2018/0091604-5), pacificou o entendimento de não ser 

abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de reajuste. 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ANALOGIA COM LEI 

DOS PLANOS DE SAÚDE. DESCABIMENTO. SEGURO DE VIDA. CARÁTER 

PATRIMONIAL. SEGURO E PLANO DE SAÚDE. CARÁTER ASSISTENCIAL. 

FUNÇÃO ECONÔMICA . SOCIALIZAÇÃO DOS RISCOS. REAJUSTE DO 

PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA E NÃO RENOVAÇÃO. CLÁUSULAS NÃO 

ABUSIVAS. UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS DA 

SEGUNDA SEÇÃO. 1. Os contratos de seguros e planos de saúde são 

pactos cativos por força de lei, por isso renovados automaticamente (art. 

13, caput, da Lei n. 9.656/1998), não cabendo, assim, a analogia para a 

análise da validade das cláusulas dos seguros de vida em grupo. 2. A 

função econômica do seguro de vida é socializar riscos entre os 

segurados e, nessa linha, o prêmio exigido pela seguradora por cada 

segurado é calculado de acordo com a probabilidade de ocorrência do 

evento danoso. Em contrapartida, na hipótese de ocorrência do sinistro, 

será pago ao segurado, ou a terceiros beneficiários, certa prestação 

pecuniária. 3. Em se tratando de seguros de pessoas, nos contratos 

individuais, vitalícios ou plurianuais, haverá formação de reserva 

matemática vinculada a cada participante. Na modalidade coletiva, o regime 

financeiro é o de repartição simples, não se relacionando ao regime de 

capitalização. 4. É legal a cláusula de não renovação dos seguros de vida 

em grupo, contratos não vitalícios por natureza, uma vez que a cobertura 

do sinistro se dá em contraprestação ao pagamento do prêmio pelo 

segurado, no período determinado de vigência da apólice, não ocorrente, 

na espécie, a constituição de poupança ou plano de previdência privada. 

5. A permissão para não renovação dos seguros de vida em grupo ou a 

renovação condicionada a reajuste que considere a faixa etária do 

segurado, quando evidenciado o aumento do risco do sinistro, é 

compatível com o regime de repartição simples, ao qual aqueles pactos 

são submetidos e contribui para a viabilidade de sua existência, 

prevenindo, a médio e longo prazos, indesejável onerosidade ao conjunto 

de segurados. 6. A cláusula de não renovação do seguro de vida, quando 

constituiu faculdade conferida a ambas as partes do contrato, assim como 

a de reajuste do prêmio com base na faixa etária do segurado, mediante 

prévia notificação, não configuram abusividade e não exigem 

comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro. Precedentes. 7. Recurso 

especial não provido. Da decisão supra, impende salientar o STJ 

reconheceu a possiblidade de reajuste em razão da idade não se pode 

simplesmente, com esteio na Lei consumerista, reputar abusivo todo e 

qualquer comportamento contratual que supostamente seja contrário ao 

interesse do consumidor, notadamente se o proceder encontra respaldo 

na lei de regência. Gize-se, por fim, que tratando-se de contrato de seguro 

de vida, o qual garante um risco específico e determinado, não há dano a 

beneficiária. Pelo exposto, rejeitar a preliminar arguida e no mérito julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento das custas e despesas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010979-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE NICOLOTTI FERRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que até a presente data o patrono da parte requerida não estava 

habilitado nos autos, desta feita, o habilito e desde já promoção sua 

intimação acerca da sentença proferida nos autos, bem como para que 

querendo, apresente Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto no 

prazo de 10 ( dez) dias.

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que até a presente data o patrono da parte requerida não estava 

habilitado nos autos, desta feita, promovo sua habilitação e desde já o 

intimo para que querendo, apresente Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015584-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA RODRIGUES FELIX (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.: 1015584-04.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015577-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HERIVALDO COSTA OAB - MT24351/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARCIMARA TANIA DA PENHA RIBEIRO (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.: 1015577-12.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015592-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA PARRA (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.: 1015592-78.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1009920-89.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 100,00 

ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JEFFERSON AMARO DOS SANTOS DE 

LIMA Endereço: SINOP, 29, QUADRA 29, NOVO MATO GROSSO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78134-268 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: FUNCAB-FUNDACAO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT Endereço: RUA 

PRESIDENTE BACKER, S/N, SALA 05, PORTÃO 18, ICARAÍ- NITERÓI/ RJ 

Senhor(a): FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) 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. 

SINOP, 27 de abril de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008757-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAINARA FABRISCA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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))

 

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.: 1008757-11.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013266-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA COUTINHO (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))

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004623-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELEN NAYARA DA SILVA SANTOS HONORATO (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.: 1004623-38.2018.8.11.0015 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002727-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TRINDADE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento dos autos. Quarta-feira, 26 de junho de 

2017. Karine Danielle Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZILENE DE SOUZA FRANCA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/08/2017 16:40. Terça-feira, 25 de Julho de 2017.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005819-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAECHTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005819-09.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS WAECHTER 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014380-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAVINIA LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014380-22.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA LAVINIA LIMA DOS 

SANTOS REQUERIDO: IMOBILIARIA TARUMA 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, 
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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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008876-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008876-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NORMA TEIXEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira 

aviada pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é 

uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a 

dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004808-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE NUNES CAVALHEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004808-08.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ELIZABETE NUNES 

CAVALHEIRO BARBOSA REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA, SAMSUNG TELECOMUNICACOES DO BRASIL 

LTDA. Vistos etc. Pretensão de responsabilidade por vício do produto, c/c 

indenização por danos morais e materiais, com pedido de liminar em tutela 

provisória de urgência, proposta por Elizabete Nunes Cavalheiro Barbosa 

face de Havan Lojas de Departamentos Ltda. e Sansung Eletrônica da 

Amazônia Ltda., qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A documentação apresentada pela parte autora juntamente com 
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a petição inicial dá suporte, nessa sede de cognição sumária, à pretensão 

pleiteada, uma vez que evidencia a probabilidade do direito invocado. A 

nota fiscal agregada no Núm. 31516427 demonstra que a parte 

promovente adquiriu um celular A705 Galaxy A70 no valor de R$ 2.499,90 

em 10 vezes, por meio do cartão de crédito da primeira promovida. 

Entretanto, depreende-se do documento aviado no Núm. 31516435 que o 

produto apresentou defeitos de fabricação, o que ensejou seu 

encaminhamento à assistência técnica em 19/02/2020. Afirmado pela parte 

promovente que até a data hodierna não obteve devolução do produto, 

razão pela qual pretende a concessão dos efeitos da tutela provisória de 

urgência para suspensão das cobranças atinente às parcelas 

remanescentes. Na hipótese, não se pode olvidar a existência de vínculo 

negocial entre as partes, conforme demonstrado pela nota fiscal 

agregada, a incidir o regramento do Código de Defesa do Consumidor, de 

acordo com os arts. 2º e 3º do CDC, pois configurada a relação de 

consumo com nitidez. É cediço que as empresas promovidas, 

fornecedoras, são responsáveis solidárias pelos vícios apresentados no 

produto, por serem fabricante e revendedora autorizada, nos termos do 

art. 3º e art. 18, do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o art. 18 do 

CDC que: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - 

o abatimento proporcional do preço. § 2° Poderão as partes convencionar 

a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não 

podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos 

contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em 

separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. § 3° O 

consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste 

artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das 

partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do 

produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”. Pelos 

documentos que instruem a exordial, as promovidas não cumpriram o 

prazo de 30 dias para sanar o vício. Assim sendo, possível se mostra o 

deferimento da liminar pretendida, no sentido de suspender as cobranças 

referente as parcelas remanescentes, até porque a parte promovente 

pretende, em decisão final de mérito, a restituição dos valores pagos. A 

jurisprudência se posiciona nesse mesmo sentido, de ser cabível ao 

consumidor optar pela restituição da quantia paga em caso de compra de 

produto novo que apresente vícios não sanados no prazo legal: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE PRODUTO. TELEFONE 

CELULAR (SMARTPHONE). DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO, NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA. VÍCIO NÃO SANADO. DIREITO À RESTITUIÇÃO 

DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO, NA INTEGRALIDADE. ART. 18, § 1º, 

II, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007898448, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 05/09/2018)”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007898448 

RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 

05/09/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/09/2018); “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO 

DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE. 

SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO POR VÍCIOS, QUE SE 

ESTENDE DESDE O FABRICANTE ATÉ O COMERCIANTE. APARELHO DE 

CELULAR. BLOQUEADO. PRODUTO ENCAMINHADO Á ASSISTÊNCIA, SEM 

SOLUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR 

PAGO, NOS TERMOS DO ART. 18 DO CDC. ACRÉSCIMO À SENTENÇA, DA 

POSSIBILIDADE DE O CONSUMIDOR OPTAR PELA RESTITUIÇÃO DO 

VALOR PAGO PELO CELULAR DA MARCA LG. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007883143, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 24/08/2018)”. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007883143 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Data de Julgamento: 24/08/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2018); “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE NÃO VERIFICADA. 

SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. 

POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 

3º DO CPC. VÍCIO NO PRODUTO. CELULAR. PRODUTO ENVIADO A 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO 

ADMINISTRATIVA. LAUDO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 1 DAS TRR/PR. 

QUANTUMARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma 

Recursal - 0001797-65.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Nestario da 

Silva Queiroz - J. 16.03.2020)” (TJ-PR - RI: 00017976520198160182 PR 

0001797-65.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva 

Queiroz, Data de Julgamento: 16/03/2020, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 16/03/2020). Noutro giro, é indubitável o perigo de dano no 

caso em apreço, precisamente em relação à continuidade da cobrança 

das parcelas vincendas de um produto, aparentemente, defeituoso e que 

não está sendo utilizado pela parte promovente. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. O provimento em tutela de urgência ora 

encaminhado não é absolutamente irreversível. Acaso não vingar a 

pretensão autoral, a possibilidade de cobrança dos valores por ora 

suspensos é bastante factível. O que atende o art. 300, § 3º, do CPC. 

Assim, nesta conjuntura, presente os requisitos previstos no caput do art. 

300 do CPC, deve ser determinada a suspensão da cobrança das 

parcelas vincendas. Outrossim, conforme já utilizado acima, convém 

destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente 

caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de consumidor e 

de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se 

que a parte promovida está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa nuance, a 

inversão do ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC, posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis 

que podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

autora em relação à parte requerida. Sendo assim, como direito básico do 

consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive 

por conta do dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, 

sob risco de receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, 

facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus 

probatório, que pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. 

Isto posto, hei por bem DEFERIR o pedido de tutela provisória de urgência, 

de modo a determinar a suspensão de cobranças das parcelas vincendas 

em relação ao produto descrito na nota fiscal agregada no Núm. 

31516427, além de vedar as promovidas de negativar o nome da parte 

promovente nos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação 

deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso. Por se enquadrar a parte promovente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Defiro a inversão do ônus da prova, a teor do art. 

6.º, inciso VIII, do CDC, dada a vulnerabilidade e a hipossuficiência do 

consumidor. Logo, compete às promovidas demonstrarem os fatos 

desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do direito da promovente. 

Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro 

grau processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o 

momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. Designe-se audiência 

de conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e citem-se as 

promovidas, intimando-as ainda a comparecerem à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderão oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004754-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADIL CARRIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVANO CARRIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004754-42.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ADIL CARRIEL DOS SANTOS, 

SILVANO CARRIEL DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débitos, c/c 

indenizatória por danos morais, com pedido liminar em tutela provisória de 

urgência, aviada por Adil Carriel dos Santos e Silvano Carriel dos Santos 

em face de Itaú Unibanco S/A, devidamente qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que os 

promovente trouxeram 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. Os promoventes afirmaram que desconhecem o débito de R$ 

4.634,37 lançado pelo banco promovido por, supostamente, serem 

avalistas de um contrato que está em nome de Rosa Maria dos Santos, na 

cidade de Aracajú/SE. Os demandantes negam que foram avalistas da 

Sra. Rosa Maria dos Santos, eis que não a conhecem e não estiveram na 

cidade de Aracajú/SE. É cediço que os promoventes negam o débito 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, todavia este Juízo pode e 

deve considerar a presunção de boa-fé das alegações autorais. Trata-se 

de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se 

pode exigir dos demandante produção de prova do que para eles é 

inexistente. A jurisprudência pátria reconhece a inviabilidade lógica de 

exigir prova negativa, ainda mais em causa envolvendo relação 

consumerista. Sobre o tema, é o entendimento dos tribunais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO CPC/2015). AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA 

TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO REGISTRO DE 

INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO, POR FALTA 

DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO DA 

AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

GERADORA DA NE7GATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). Aferido o primeiro 

requisito insculpido no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito 

aduzido, ainda mais para os fins colimados de mera probabilidade do 

direito, reversível a qualquer momento. Noutro giro, é indubitável o perigo 

de dano no caso em apreço, precisamente em relação à continuidade da 

negativação dos dados dos promoventes perante os órgãos de proteção 

ao crédito, se o provimento for concedido apenas em decisão final de 

mérito. 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 aos promoventes, o que soa ponderável. O contorno 

postulado em adiantamento da tutela não sugere prejuízo desmedido à 

promovida. Pelo contrário, apenas resguardaria uma posição dos 

demandantes que ora se dizem afetados, segundo sua tese. Além do 

mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente 

reversível a qualquer momento. Presentes os requisitos do art. 300, caput 

e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Outrossim, convém 

destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente 

caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de consumidor e 

de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se 

que a parte promovida está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa nuance, a 

pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos afloram 

alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever 

irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber 

a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de 

seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, DEFIRO o 
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pedido de liminar em tutela provisória de urgência, com espeque no art. 

300 do CPC, de modo a determinar à parte promovida que exclua os 

nomes dos promoventes dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo 

de até 05 dias, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso, com a juntada do respectivo comprovante 

até audiência de conciliação. Defiro a inversão do ônus da prova. Quanto 

ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau 

processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento 

oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte promovida, 

intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se 

a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo 

de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004826-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO GRIEBLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON GIRARDI MARTINS OAB - MT28196/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RECH DALL ONDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004826-29.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIPE AUGUSTO GRIEBLER 

EXECUTADO: FABIANO RECH DALL ONDER 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

Processo Número: 1004708-53.2020.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004708-53.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS DANIEL DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c 

indenização por danos morais, com pedido de liminar em tutela provisória 

de urgência, aviada por Carlos Daniel da Silva Pereira em face de Editora E 

Distribuidora Educacional S/A, ambos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. A tese é de inexistência de relação 

jurídica, eis que afirmou nunca ter estudado e frequentado a faculdade 

promovida, sendo que não realizou matrículas ou formalizou contratos, de 

modo que o débito é indevido. 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 Joinvi l le 

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, 

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 dos 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 
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demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo 

a causa no âmbito do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a 

análise do pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o 

caso. Designe-se audiência de concitação, conforme critérios e pauta 

deste Juizado e cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a 

comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004568-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRETTA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRO MAIS COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004568-19.2020.8.11.0015. REQUERENTE: DIRETTA INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA - ME REQUERIDO: VIDRO MAIS COMERCIO DE VIDROS 

LTDA - ME Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c 

anulação de inscrição indevida e indenização por danos morais, com 

pedido de liminar em tutela provisória de urgência, proposta por Diretta 

Insumos Agrícolas Ltda. – Me em face de Vidros Mais C Vidros 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. A documentação 

apresentada pela empresa autora juntamente com a petição inicial dá 

suporte, nessa sede de cognição sumária, à pretensão pleiteada, uma vez 

que evidencia a probabilidade do direito invocado. In casu de acordo com 

a documentação coligida na inicial, não é de todo desarrazoado o que foi 

articulado, tendo em conta, em princípio, o contrato formalizado entre as 

partes no valor de R$ 21.000,00, conforme Núm. 31352736, bem como a 

transferência bancária no valor de R$ 9.000,00 – Núm. 31352738 – e por 

fim, o boletim de ocorrência agregado no Núm. 31352733, que corrobora 

com a história contada, sobretudo quanto à alegação de que a empresa 

promovida abandonou o serviço contratado. Ainda, causa espécie a 

negativação ser no valor de R$ 28.000,00. Aferido o primeiro requisito 

insculpido no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito aduzido, 

ainda mais para os fins colimados de mera probabilidade do direito, 

reversível a qualquer momento. Já quanto ao perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, de igual forma é público e notório que a 

negativação dos dados da empresa promovente compromete o seu 

acesso ao crédito, ainda mais em se tratando de pessoa jurídica, o qual 

necessita do crédito para o desenvolvimento regular de sua atividade 

comercial. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. De mais a 

mais, a exclusão 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. Presentes os requisitos do 

art. 300, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a inversão do ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos afloram alegações 

verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica da parte autora em relação à parte requerida. Sendo assim, como 

direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se 

condizente, inclusive por conta do dever irretorquível de expor os fatos 

conforme a verdade, sob risco de receber a pecha de improbus litigator, 

conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a 

inversão do ônus probatório, que pediu expressamente a seu favor e 

merece acolhimento. Isto posto, defiro o pedido em tutela de urgência, com 

espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar à parte promovida que 

exclua o nome da empresa promovente dos cadastros de proteção ao 

crédito, no prazo de até 05 dias, sob pena de incidir astreintes a serem 

arbitradas oportunamente, se for o caso, com a juntada do respectivo 

comprovante até audiência de conciliação. Defiro a inversão do ônus da 

prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Logo, compete à parte 

requerida demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou 

impeditivos do direito da empresa requerente. Cite-se a parte promovida, 

intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se 

a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo 

de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a 

presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004804-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELOYSA CRISTINA ALMEIDA DE ARRUDA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004804-68.2020.8.11.0015. REQUERENTE: HELOYSA CRISTINA ALMEIDA 

DE ARRUDA MIRANDA REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos 

etc. Pretensão de obrigação de fazer, c/c pedido de liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Heloysa Cristina Almeida de Arruda 

Miranda em face de Loteadora Assai Ltda., ambos qualificados. A parte 

promovente pretende a concessão de liminar em tutela provisória de 

urgência, para determinar que à promovida altere a titularidade do imóvel e 

efetue a quitação dos débitos de IPTU e consequente baixa de protesto. 

Todavia, à evidência do documento agregado no Núm. 31504171 o 

protesto foi lavrado pela Prefeitura Municipal de Sinop. Nesse compasso, 

verificado que não foi incluído no polo passivo da lide o ente munícipe 

respectivo, que é o titular do crédito tributário consubstanciado pela CDA 

8943/2019 objeto do protesto, a impedir que se exija obrigação inexequível 

de quem não possui legitimidade para tanto, neste caso, a loteadora 

promovida. Portanto, necessariamente, o Município de Sinop deverá 

compor o polo passivo da lide. Isto posto, intime-se a parte promovente 

para, no prazo de 15 dias, regularizar o polo passivo da lide, conforme 

indicado, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente 

julgamento do feito sem resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004815-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (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: 

1004815-97.2020.8.11.0015. AUTOR: LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispõe o art. 291 do CPC, 

que toda causa deverá ser atribuído valor certo. Todavia, referido 

comando não foi observado na petição inicial eis que da simples leitura 

percebe-se que o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na 

causa estão em dissonância. Tal imprecisão, inclusive, impede a prolação 

de sentença por este Juízo, uma vez que nos termos do art. 38, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/1995 é vedada a liquidez da sentença. O pedido 

formulado nos autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação 

do percentual e período em que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve 

haver retificação do valor da causa a fim de permitir a escorreita prolação 

da sentença. Não se olvidando a impossibilidade do procedimento de 

liquidação de sentença ante a vedação acima estipulada. Desta forma, 

intime-se o promovente para que, no prazo de 15 dias, emende a petição 

inicial para retificar o valor da causa adequando-o a real proveito 

econômico pretendido, sob pena de extinção do feito. Após decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004574-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS OAB - 

MT24772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS 

ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

IRINEU MARTINS em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Narra a petição 

inicial que a Fazenda Chapadão, de propriedade do promovente, foi 

autuada pelo órgão ambiental estadual em 15/02/2017, em tese, pela 

prática de desmate irregular de 30,47 hectares de vegetação nativa do 

bioma cerrado culminando na aplicação de multa no valor de R$ 30.470,00 

e embargo da área. Aduziu o promovente que utiliza referida propriedade 

para pecuária, porém, em razão do embargo os frigoríficos estão 

impedidos de adquirirem o gado para abate. Assim, o promovente postula 

tutela de urgência para a suspensão do embargo e no mérito pela 

anulação do auto de infração eis que afirma tratar-se de desmate já 

consolidado desde 2008. A competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. No caso 

concreto, a pretensão autoral esbarra na competência territorial, ao 

pretender anular infração ambiental aplicada em propriedade rural situada 

no Município de Santo Antônio de Leverger/MT. O reconhecimento de 

ofício da incompetência territorial no presente feito encontra-se em 

conformidade com o Enunciado nº 89 do FONAJE, in verbis: A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis. O cerne da presente demanda, como visto, 

cinge-se na anulação de infração ambiental, portanto, há íntimo vínculo a 

interesse difuso, qual seja, a proteção ambiental, portanto a competência é 

atraída para o local onde a infração ambiental ocorreu. Neste sentido: 

COMPETÊNCIA – Ação anulatória de auto de infração ambiental […] 

–Necessidade – Competência do local dos fatos que geraram a lide, nos 

termos do art. 100, V, "a", do CPC – Nulidade da sentença – Recurso 

parcialmente provido. (TJSP - Apelação Cível: 10088291220158260362, 

Relator: ÁLVARO PASSOS, Data de Julgamento: 09/11/2016, 2ª CÂMARA 

RESERVADA AO MEIO AMBIENTE, Data de Publicação: 11/11/2016 - grifo 

nosso). Nesta mesma linha de pensamento vem o C. STJ ao reconhecer a 

competência do local de onde ocorreu o dano para o processamento de 

demanda com objetivo de anular auto de infração ambiental. Vide: 

PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 

RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO 

DE INFRAÇÃO. FORO COMPETENTE: SEDE DA AUTARQUIA FEDERAL OU 

O LOCAL EM QUE OCORRERAM OS FATOS QUE GERARAM A LIDE. 

PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ, 

REsp 891.326/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 08/03/2010 - grifo nosso). Tal 

conclusão permite uma melhor colheita de provas garantido uma decisão 

mais racional, bem como observando a finalidade precípua do processo. 

Nesta senda, havendo previsão específica do art. 51, inciso III da Lei nº 

9.099/1995 incabível o declínio de competência. Isto posto, em razão da 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL reconhecida de ofício JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso 

III da Lei n° 9.099/95. Deixo de condenar o promovente ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Interposto Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para suas 

contrarrazões em 10 dias, após, conclusos para o exigido juízo de 

admissibilidade recursal. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. O presente Projeto 

de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sinop/MT, na forma do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei 
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Complementar nº 270/2007. Thiago Silva Mendes Juiz Leigo Vistos. Projeto 

de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio entre os 

contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza leiga no 

regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste 

subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte 

integrante indissociável deste decisum, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, 

caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-06.2017.8.11.0015

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))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004512-88.2017.8.11.0015

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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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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 

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.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 315309 Nr: 17844-42.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FERREIRA, JHENYFFER 

FRANCISCO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355

 Reporto-me à sentença proferida em 28.02.2020 (fls. 82/86), que julgou 

procedente a denúncia, condenando os réus Ronaldo Ferreira e Jhenyffer 

Francisco Diniz, como incursos no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, 

às penas privativas de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão, em regime inicial aberto.

Da sentença, o réu Ronaldo Ferreira, assistido juridicamente pelo 

advogado Antônio Ferreira Diniz, OAB/MT 16.355, interpôs recurso de 

apelação em 12.3.2020 (f. 94).

Por ora, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação 

interposto pelo réu Ronaldo Ferreira, facultando ao patrono constituído 

apresentar as respectivas razões, no prazo legal.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para as contrarrazões.

Transcorrido o prazo, com ou sem as razões e contrarrazões, 

remetam-se os autos ao e. TJMT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 305736 Nr: 12064-24.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS CASTANHO DORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Em observância aos artigos 1º e 2º, § 4º, ambos da Portaria-Conjunta nº 

249, de 18 de março de 2020, da lavra do Presidente e do 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para 21.5.2020 (quinta-feira), às 

13:45 horas.

No mais, observe-se e cumpra-se a decisão proferida em 06.3.2020 (f. 

49).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 368753 Nr: 15861-37.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SANTOS GIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Em observância aos artigos 1º e 2º, § 4º, ambos da Portaria-Conjunta nº 

249, de 18 de março de 2020, da lavra do Presidente e do 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para 21.5.2020 (quinta-feira), às 

15:45 horas.

No mais, observe-se e cumpra-se a decisão proferida em 12.3.2020 (f. 

69).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 375515 Nr: 2785-09.2020.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Com estas razões, mercê dos artigos 5º, LXVI da CRFB/88 c.c. 321 e 319 

do CPP, e em observância à Recomendação nº 62/2020, do CNJ, concedo 

liberdade provisória ao réu Izaque Rodrigues da Silva, mediante o 

cumprimento rigoroso das seguintes medidas cautelares, sob pena de 

decretação de sua prisão preventiva:

I. Comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 do respectivo mês, para 

informar e comprovar, documentalmente, o endereço residencial e 

atividade laboral (trabalho), não bastando mera alegação verbal;

II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as 

religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casas de jogos, 

botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e 

consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas;

III. Não ausentar-se da Comarca onde reside, por mais de 08 (oito) dias, 

sem prévia autorização do Juízo, salvo a trabalho, desde que comprove 

nos autos;

IV. Não consumir drogas ilícitas e não praticar novos crimes;

V. Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado;

Com fundamento no artigo 56, § 1º da Lei nº 11.343/2006, decreto o 

afastamento cautelar do réu da função de Técnico em Educação Infantil, 

no estabelecimento de ensino denominado Creche Neuza Grafi ou em 

qualquer outra repartição pública, comunicando-se à prefeitura municipal 

de Sinop/MT para as providências cabíveis.

Expeça-se Alvará de Soltura, e liberte-se Izaque Rodrigues da Silva, se 

por outro motivo não deva permanecer preso, advertindo-o a respeito das 

medidas cautelares ora fixadas e das consequências em caso de 

descumprimento, bem como deve ser citado acerca do recebimento da 

denúncia e sair intimado acerca da data da audiência, na qual deverá ser 

interrogado (art. 56 da Lei nº 11.343/2006).

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020039-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. T. (REQUERENTE)

E. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. B. (REQUERIDO)

E. D. S. T. (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. I- Verifico que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos no artigo 319 do CPC. II- Dessa forma, 

faculto à parte autora a emenda da inicial, sanando as irregularidades, 

informando o correto período da união estável, indicando, ao menos, o 

mês de início e o mês do término. No prazo de 15 (quinze) dias, em 

conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento. III- 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005211-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. B. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT262280-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. I. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Tendo em vista a juntada de documentos novos, junto à 

impugnação de id. 25902833 , manifeste-se o requerido, no prazo de 05 

dias. Após, com ou sem manifestação, conclusos para saneamento do 

feito. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015628-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON DOS SANTOS OAB - MT10153/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEYSILAINE BENTA CAMPOS BISPO (REU)

GISELE DA SILVA SOUZA (REU)

 

Vistos. I- Intime-se o requerente para, no prazo de 5(cinco) dias, cumprir 

integralmente a decisão de id.27664325, sob pena de extinção do feito. II- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015487-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE APARECIDA DE ARRUDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT9134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIDINEI CAETANO DA CRUZ (TESTEMUNHA)

 

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, Verifico que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos no artigos 319 e 320 do CPC e, portanto, faculto à parte 

autora a emenda da inicial, para o fim de trazer aos autos cópia de sua 
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certidão de nascimento ou casamento – caso já tenha sido casada 

anteriormente – com averbação de divórcio, apresentando, destarte, 

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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005170-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT19246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARDOSO ROCHA (INVENTARIADO)

 

Vistos. I- Oficie-se à Caixa Econômica Federal, requisitando informações, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acerca de eventuais valores, saldos, FGTS, 

jóias empenhadas em nome da “de cujus”. O ofício deverá ser instruído 

com dados essenciais do “de cujus” (RG, CPF, data de nascimento, etc). II- 

Sem prejuízo da determinação acima, intime-se a inventariante a dar fiel 

cumprimento ao despacho/decisão de id. 18771146, no prazo de 20 (vinte) 

dias. III- Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020543-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIN MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

MEDIAN MARIA DA SILVA TAVARES (REQUERENTE)

EDNA LUZIA DA SILVA (REQUERENTE)

CARMINDO VITOR DA SILVA (REQUERENTE)

DANIEL VITOR DA SILVA (REQUERENTE)

CARMERINDO VITOR DA SILVA (REQUERENTE)

ARCINDO VITOR DA SILVA (REQUERENTE)

ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO (INVENTARIANTE)

AMELICE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

ARMERINDO GONCALO VITOR DA SILVA (REQUERENTE)

MISAEL VITOR DA SILVA (REQUERENTE)

RUTE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMINDO VITOR DA SILVA (DE CUJUS)

LUZIA SOARES DE LIMA (DE CUJUS)

 

Vistos. I- Intime-se o(a) inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

juntar ao feito certidão negativa de débito com a Fazenda Pública Estadual, 

sendo aquela expedida pela Procuradoria Geral do Estado, não prestando 

para tal fim a certidão eletrônica de id. 30907325, visto que não alcança 

débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de 

competência da PGE, nem o cumprimento de obrigações principais ou 

acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao 

sistema da CND/SEFAZ. II- Deve, ainda, no prazo acima, colacionar ao 

feito versão atualizada da matrícula do imóvel inventariado. III- Ainda, 

oficie-se ao Juízo noticiado no id. 27681337, para que informe a este Juízo 

a eventual existência de valores vinculados ao processo n.º 

20597-48.2016.4.01.3400, e se existente, transfira referido valor a este 

Juízo, vinculado a este feito. IV- Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005141-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDIEGO CURADO (REQUERENTE)

SAMMARINA CURADO (REQUERENTE)

SANMARTIN CURADO (REQUERENTE)

SANLENNY CURADO (REQUERENTE)

NOLMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OACY DE CAMPOS CURADO (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Concedo prazo de 30 (trinta) dias para juntada da certidão 

negativa de débito com a Fazenda Pública Estadual, sendo aquela 

expedida pela Procuradoria Geral do Estado. II- Defiro o pedido de 

substituição de inventariante, independentemente da lavratura de termos. 

Intime-se. III- Deve ainda, adequar plano de partilha. IV- Oficie-se às 

instituições financiadoras dos bens integrantes do acervo patrimonial 

partilhável para que informe a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

existência de eventual seguro prestamista e/ou crédito em favor do de 

cujus. V- Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010706-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID CASSIANA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN LINO DE MORAES NERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Verifico que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos no artigo 320 do CPC. II- Dessa forma, 

faculto à parte autora a emenda da inicial, sanando as irregularidades, 

trazendo cópias legíveis dos documentos atrelados à inicial. No prazo de 

15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001926-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELVISS APARECIDO GONCALVES (REQUERENTE)

SIMONE SIMPRICIO DE ALMEIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/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. ELVISS APARECIDO 

Gonçalves e SIMONE SIMPRICIO DE ALMEIDA Gonçalves, devidamente 

qualificados, ingressaram com pedido de Divórcio Consensual. 

Amealharam bens. Acordaram sobre alimentos aos filhos, guarda, bem 

como sobre o direito de visitas. O Ministério Público instou-se favorável ao 

acordo no id. 31285231. 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, 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.” O mesmo 

se dá com o automóvel a ser partilhado, eis que está em nome de terceiro, 

sendo assim, a partilha do referido bem gerará efeito apenas entre as 

partes. Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por 

tudo mais que dos autos consta, acolho em parte, com base no artigo 487, 

III, ‘b’ do código de processo civil, o pedido formulado por ELVISS 

APARECIDO Gonçalves e SIMONE SIMPRICIO DE ALMEIDA Gonçalves 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 ao imóvel e o 

automóvel a serem partilhados. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao 

cartório conforme requerido, tendo em vista que não há comprovação da 

propriedade e tal pedido é de competência administrativa. A requerente 

voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: SIMONE SIMPRICIO DE 

ALMEIDA. Cientifique-se o Ministério Público. Isento os requerentes do 
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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-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1019387-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. (REQUERENTE)

M. I. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS OAB - MT14103-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos. Da análise dos autos e ante a certidão de id 31427646, verifico 

que após proferida a sentença homologatória de divórcio consensual, 

sobreveio a petição de id. 31390604, informando a possibilidade de 

reconciliação do casal. É sabido que a pretensão é possível após a 

sentença, desde que o feito não tenha transitado em julgado. Nesse 

sentido, já se manifestou nosso egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. 

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTABULADO ENTRE O 

CASAL. RECONCILIAÇÃO. REQUERIMENTO POTERIOR DE DESISTÊNCIA 

DO FEITO. EXTINÂO. ART. 267 , VIII, CPC . INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 

INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DE AUTONOMIA 

DE VONTADE DAS PARTES E ECONOMIA PROCESSUAL. 

SENTENÇAMANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Tendo o casal se 

arrependido do divórcio, após a sua homologação, procedendo a 

reconciliação e pleiteado a extinção da ação, correta se mostra a decisão 

do magistrado que privilegia os princípios da autonomia de vontade das 

partes e da economia processual, em detrimento do preciosismo formal 

exagerado do ministério público e a sua insensibilidade na manutenção de 

um lar conjugal, uma vez que os autores demonstraram claramente o 

desejo de permanecer casados, fato que deve ser levado em 

consideração, principalmente nos dias atuais em que o número de 

divórcios realizados se mostra elevado, até porque tal decisão não 

causará qualquer prejuízo as partes e muito menos ao mundo jurídico. 

(TJ-MT; APL 124326?2012; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha; Julg. 24/04/2013; DJMT 17/05/2013; Pág. 28). E ainda: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. SENTENÇA QUE 

HOMOLOGOU O DIVÓRCIO. DESISTÊNCIA APÓS O DECISUM. 

RECONCILIAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. PEDIDO ANTERIOR AO 

TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE E CONVENIÊNCIA DA 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. -Possível e recomendável 

a homologação da desistência da ação, mesmo após a sentença de 

decretação do divórcio, mas antes do trânsito em julgado, quando 

realizada consensualmente e fulcrada em fato superveniente, qual seja, 

reconciliação dos interessados. (Apelação Cível nº 201800707389 nº 

único0002844-32.2017.8.25.0073 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça 

de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 11/12/2018). 

Assim, considerando a possibilidade da pretensão, deixo de apreciar a 

desistência do prazo recursal, informada anteriormente em id. 31315106. 

Via de consequência e, visando evitar prejuízos às partes, bem como 

valorizando a possibilidade de reconstrução do núcleo familiar, devolvo o 

prazo recursal, a partir da intimação desta, devendo as partes se 

manifestar acerca da sentença ou requerer a desistência do pedido inicial 

(divórcio), antes do trânsito em julgado. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1015159-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BARBOSA COSTA OAB - MT8686-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. C. (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. EDWIRGES APARECIDA 

MORAES Camargo e JOVANIO NEVES CAMARGO, devidamente 

qualificados nos autos, ingressaram com pedido de Divórcio Consensual 

estabelecendo a guarda e alimentos ao filho menor, regulamentando, 

ainda, o exercício da visitação. Não amealharam bens. Instado a se 

manifestar, o representante do Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente à homologação (id. 27595374). 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 EDWIRGES APARECIDA MORAES Camargo e 

JOVANIO NEVES CAMARGO, 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 (alimentos, guarda, direito de visitas e divórcio) entre as 

partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos acima 

expendidos. 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-496 GUARDA

Processo Número: 1018270-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. S. (REQUERENTE)

R. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/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. NILDES DE SOUZA e RODRIGO 

MARQUES DE OLIVEIRA ajuizaram a presente AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE 

GUARDA CONSENSUAL c/c EXONERAÇÃO DE 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 celebrado entre as partes, nos termos do artigo 200 do CPC. 

Exonero o requerente da obrigação de prestar alimentos ao filho. 

Expeça-se termo de guarda em favor do requerente. Sem custas e sem 

honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020069-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. J. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. D. S. C. (TESTEMUNHA)

Y. J. D. S. C. (TESTEMUNHA)

 

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 juntar aos autos cópia da sentença que fixou os 

alimentos que se pretende exonerar. No prazo de 15 (quinze) dias, em 
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conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento. III- 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008410-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA CAPUTI DE SOUZA OAB - MT26401/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONCALVES VIANA DA SILVA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE VISTOS. I- Nomeio Inventariante, o Sr. 

CLEIDSON GONZAGA VIANA DA SILVA, mediante compromisso a ser 

prestado em 05 (cinco) dias. III- Compulsando os autos, de acordo com as 

informações contidas na Inicial, verifico que todos os herdeiros são 

MAIORES E CAPAZES, possibilitando assim, A CONVERSÃO deste 

Inventário para o rito de Arrolamento, eis que, mais célere e menos formal, 

visando assegurar à rápida e eficaz prestação jurisdicional. IV- Assim, 

manifeste o inventariante, quanto ao interesse na conversão do presente 

Inventário para o rito de ARROLAMENTO, devendo, para tanto, além dos 

documentos já existentes nos autos e os eventualmente já acostados, 

providenciar, no prazo de 20 (vinte) dias: a) Relação e partilha amigável 

dos bens da de cujus; b) Certidões negativas das respectivas Fazendas 

Públicas Municipal, Estadual (expedida pela PGE) e Federal em nome da de 

cujus; C) Comprovação de isenção ou recolhimento do ITCD; D) Certidão 

negativa de Testamento. V- Cumpridas as determinações acima, 

conclusos os autos para deliberação e/ou homologação da partilha. VI- 

Não sendo interesse do Inventariante em converter o presente inventário 

para o rito de arrolamento, depois de prestado o compromisso, deverá 

prestar declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (ART. 620, DO 

CPC). VII- Prestadas as declarações, tome-se por termo. VIII- Após, 

promovam-se às citações na forma determinada no ART. 626 DO CPC e 

digam no prazo comum de 10 (dez) dias sobre as primeiras declarações. 

IX- Não havendo discordância quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, 

às últimas declarações, tomando-se por termo e sobre elas 

manifestando-se no prazo de 10 (dez) dias (ART. 637, DO CPC). X- Ao 

cálculo do imposto e digam em 05 (cinco) dias. XI- Intime-se e cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008913-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMARO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSEFA AMARO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MÁRCIO AMARO DOS SANTOS (HERDEIRO)

JOSÉ AMARO CARDOSO NETO (HERDEIRO)

MARTHA DOS SANTOS AMARO (HERDEIRO)

MARCIA DOS SANTOS AMARO (HERDEIRO)

 

PROCESSO PJE Nº 1008913-72.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação), juntada aos autos, encaminho-a à imprensa para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 24 de abril de 

2020. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003191-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DE ARAUJO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fernanda Paula Silva Portela (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1003191-86.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes para 

ciência da decisão de ID 22236205. Várzea Grande/MT, 24 de abril de 

2020. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1018641-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOPARTS TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLA CRISTINI RIBEIRO ALVES DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE RIBEIRO SOUSA OAB - 043.199.711-08 (REPRESENTANTE)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1018641-69.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Intimação dos Advogados da 

Parte Autora para ciência e cumprimento da decisão de ID 27284071 no 

prazo legal. Várzea Grande/MT, 24 de abril de 2020. Edith Garcia Analista 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010332-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

SOLANGE JUCIMARA DA SILVA OAB - 009.988.861-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EROCY THEREZINHA LEITE CABRAL (REU)

GENTIL SATURNINO DE MATOS CABRAL (REU)

MARCOS RODRIGO LEITE CABRAL (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010332-25.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Alimentos. Defiro a AJG. A responsabilidade dos avós é 

subsidiária e complementar, em caso de impossibilidade financeira ou de 

recebimento da pensão, pelo pai. Intime-se a parte autora para informar se 

ajuizou ação de execução de alimentos contra o pai. Com a manifestação, 

proceda-se à conclusão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007806-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. L. U. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DOUGLAS DA SILVA MOTTA OAB - RO7944 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. K. U. (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007806-85.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Intime-se a parte autora, por seu Patrono, para completar a 

qualificação das partes, nos termos do art. 319, II, do CPC. Intime-se, 

ainda, para comprovar os fatos por si alegados, eis que menciona ter 

trazido aos autos o comprovante do problema de saúde que a acomete, 

bem ainda a medicação que toma. Mais. Disse que está cursando 

Psicologia, mas também não trouxe aos autos a comprovação 

correspondente, bem ainda as despesas que afirma possuir para pleitear 

os alimentos. Enfim, deve corrigir o valor da causa (art. 292, do CPC). 
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Prazo de 15 (quinze) dias. Com a emenda, proceda-se à conclusão. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006250-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARETH DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA MARIA SOUZA (REU)

NELSON LUIZ MILOME DE SOUZA (REU)

NATHALLY AUXILIADORA RODRIGUES SOUZA (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006250-48.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Citem-se e intimem-se os requeridos, por Oficial de Justiça, para, 

querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

constar do mandado as advertências legais. Vindo aos autos a 

contestação, intime-se a parte autora para manifestação. Sem prejuízo da 

determinação acima, intime-se a parte autora, através de sua Patrona, 

para trazer aos autos para carrear aos autos cópia da certidão de 

nascimento ou de casamento com averbação da separação ou divórcio, 

documento recente, comprovando a inexistência de óbice ao casamento 

(art. 1.723, § 1º, do Código Civil). A mesma comprovação deve ocorrer 

com relação ao falecido. Observe-se o disposto no artigo 212, §§ 1º e 2°, 

do CPC. Em seguida, ao Ministério Público. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1018959-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON RUAS DO NASCIMENTO OAB - MT18869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE ANDRADE PANHAN (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1018959-52.2019.8.11.0002. VISTOS etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi intitulada como Divórcio 

Consensual. Todavia, trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos, 

Guarda, Direito de Convivência e Partilha de Bens. Defiro a AJG. Não há 

pedido de definição liminar da guarda e convivência. Passo a análise do 

pedido de alimentos provisórios e o faço para, comprovada a paternidade 

(Ids. 26796210 e 26796217), e havendo comprovação da remuneração do 

requerido, anexa, arbitrá-lo em 30% dos rendimentos líquidos deste. Os 

alimentos deverão ser colocados à disposição dos filhos até o dia 10 

(dez) de cada mês, a partir da citação, em conta bancária da 

representante legal a ser informada por esta nos autos. Considerando que 

as partes podem resolver por consenso as questões debatidas nos autos, 

determino seja designada, pela secretaria, de conformidade com a pauta 

da Conciliadora, audiência de conciliação, expedindo-se o necessário à 

realização do ato. Cite-se e intime-se o requerido, por Oficial de Justiça, e 

intime-se a representante legal, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus respectivos Advogados ou Defensores Públicos. 

Da audiência, se não houver acordo, passará a correr o prazo de 15 

(quinze) dias para o requerido contestar, desde que o faça por intermédio 

de advogado, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados 

na inicial (artigos 335, inciso I e 344, ambos do CPC). Oficie-se ao 

empregador do requerido para que proceda ao desconto em folha de 

pagamento e depósito em conta bancária da genitora a ser informada por 

esta nos autos. Sem prejuízo das determinações acima, intime-se a parte 

autora, por Advogado, para indicar o valor aproximado dos bens que 

pretende partilhar, bem ainda somá-los ao valor da pensão alimentícia (art. 

292, inciso III, do CPC) e das dívidas adquiridas na constância da união, 

para dar o valor correto da causa. Observe a prerrogativa prevista no 

artigo 212, do CPC. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Várzea Grande/MT, 08 de Abril de 2020. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009392-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009392-65.2017.8.11.0002. A MMª Juíza proferiu a 

seguinte sentença: “VISTOS etc. Diante da ausência de interesse no 

prosseguimento do feito, manifestada em audiência, e, de rigor a extinção 

do processo sem resolução do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII do CPC. Publicada em audiência. Registre-se. Isento de custas. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se.”. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008862-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUES ZANCO OAB - MT22050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALANDRO SANTOS DE MOURA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1008862-61.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas, intimar a parte autora através de seu advogado , para que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste nos autos requerendo o que entender 

de direito Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020. Nercy Anchieta Gestora 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000835-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SANTANA DE OLIVEURA (AUTOR(A))

JOSUE SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA FORTUNATO UEMA OAB - MT22917/O (ADVOGADO(A))

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Não tem Parte (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000835-21.2019.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas, intimar a parte autora através de seu advogado , para que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste nos autos Várzea Grande/MT, 27 de 

abril de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004123-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. A. (REQUERENTE)

M. A. D. (REQUERENTE)

E. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. A. I. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AUTOS n. 1004123-74.2019 - PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO NA 

FORMA DE ARROLAMENTO. Vistos. Acolho parcialmente a emenda à 

inicial ID. 21596655. Diante da informação constante na petição de ID. 

24149386, referente ao valor do bem ora inventariado, indefiro o pedido de 

gratuidade de justiça, contudo, determino o pagamento das custas 

processuais ao final do processo, a fim de garantir o acesso das partes à 

justiça. Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul já se manifestou em casos semelhantes, senão vejamos: 

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. 1. 

O benefício da assistência judiciária gratuita visa assegurar o acesso à 

justiça de pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que 

enfrenta situação de insuficiência de recursos para atender as despesas 

do processo. 2. O pleito de gratuidade só deve ser indeferido se houver 

nos autos elementos de convicção que evidenciem a falta de 

pressupostos legais para a concessão do benefício, o que ocorre no 

caso, onde o patrimônio partilhável é incompatível com a situação de 

hipossuficiência. Incidência dos arts. 98 e 99, § 2º, NCPC. 3. Havendo 

situação momentânea de carência de liquidez, é cabível deferir o 

recolhimento das custas ao final. Incidência dos art. 98, §§5º e 6º, do 

NCPC. RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo, Nº 70081714362, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 

Ribeiro, Julgado em: 31-07-2019). Considerando-se pedido constante no 

(ID. 24149386, item 5, letra “a”), nomeio inventariante a Srª. MARIA 

APARECIDA DOMINGUES. Expeça-se o Termo de Inventariante. Após, 

intime-se a requerente para que no prazo de 60 (sessenta) dias, cumpra 

integralmente a decisão de ID. 20271164 (juntar aos autos certidão 

negativa atualizada de débitos Municipais e comprovante de pagamento 

ou, sendo o caso, de isenção do ITCD), sob pena de indeferimento da 

inicial. Às providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito L

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010869-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA OAB - MT27278/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN DE SOUSA FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DIVÓRCIO LITIGIOSO Vistos, Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Considerando-se a manifestação da parte autora, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, com observância dos 

§§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código de Processo Civil, fazendo-se constar 

que o prazo para contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da 

citação. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Intimem-se as partes Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito mj

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010874-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA MEZZON DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUEL MESSIAS DE LIMA (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 

SENTENÇA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Vistos, Considerando-se que a 

execução de pensão alimentícia fixada em sentença faz-se nos próprios 

autos do processo, segundo preceituado pelo artigo 531, § 2º do Código 

de Processo Civil, determino a baixa do presente sistema PJE, juntando-o 

ao processo n. 1009871-24.2018.811.0002, (Ação de Divórcio Litigioso) 

que tramitou perante esta especializada, como cumprimento de sentença. 

Via de consequência, JULGO EXTINTO o presente processo com 

fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Sem honorários. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1014315-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO PJE - 1014315-66.2019.8.11.0002 AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REQUERENTE: IVAN ALVES SANTOS. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

interposta por IVAN ALVES SANTOS, objetivando ordem judicial a fim de 

retificar seu registro civil para alterar seu sobrenome acrescido de sua 

então mulher, MARICÉLIA FRANCISCA SILVA SANTOS, e voltar a utilizar 

seu nome de solteiro, qual seja, IVAN ALVES. O Ministério Público opinou 

pela procedência do pedido (ID. 25284532). É o relatório. Decido. De início, 

é necessário consignar que se afigura perfeitamente possível requerer a 

retificação do assentamento de registro civil, no entanto, tal procedimento 

possui caráter excepcional, devendo haver a devida motivação. Esta é a 

interpretação que se extrai do caput do art. 109 da Lei n. 6.015/73 (Lei dos 

Registros Públicos), senão vejamos: 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. (...) 

Portanto, a retificação mostra-se cabível caso ocorra o erro nos dados 

pessoais no assento de registro civil, com vistas à recomposição de seu 

conteúdo, tendo em vista que os assentamentos feitos nos registros 

públicos seguem o princípio da imutabilidade, que tem por objetivo conferir 

segurança às relações jurídicas, mediante a devida publicidade dos dados 

relativos ao estado das pessoas. Por todo o exposto, embora por ocasião 

do divórcio, não tenham manifestado desejo na alteração dos nomes, nos 

termos do disposto no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado, e, via de consequência; determino a 

retificação da certidão de casamento do requerente, passando a constar 

em seus assentos o nome de solteiro, qual seja IVAN ALVES, 

expedindo-se mandado ao 3º Serviço Notarial e Registral das Pessoas 

Naturais de Cuiabá-MT. 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

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1018713-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE JESUS LISBOA (REQUERENTE)

JOEL PAULO VIANA (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 
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ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO PJE – 1018713-56.2019.8.11.0002 AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL REQUERENTES: 

ANA LUCIA DE JESUS LISBOA e JOEL PAULO VIANA. VISTOS, ETC. 

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL, ajuizada por ANA LUCIA DE JESUS LISBOA e JOEL PAULO 

VIANA. Observo que as partes noticiaram composição amigável, sendo 

que o teor de suas avenças encontra-se inserto na petição inicial. 

Desnecessária a intervenção do representante do Ministério Público, eis 

que ausente interesse de incapaz, nos artigos 178, II e 698 do CPC/2015. 

Verifico que o referido acordo não traz prejuízos aos interesses dos 

jurisdicionados. Pelo exposto, Homologo por sentença o acordo formulado 

pelas partes e JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, na 

forma do art. 487, III, item “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Registre-se. Expeça-se o necessário. Sem custas. Sem 

honorários. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000416-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1000416-06.2016.8.11.0002 Considerando a renovação do ato de 

intimação determinada no ID n. 30589992 de 23/03/2020, 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: 1002715-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DA COSTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1002715-82.2018.8.11.0002 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: 1000227-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDIONE APARECIDA VALADARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes da pericia designada para o 

dia 08.05.2020 a partir das 8:00 hs ordem de chegada, no seguinte 

endereço:Local: Centro Médico CPA - Rua Pelotas, Quadra 05 Lote 07 – 

CPA I (fundos do terminal rodoviário) CEP 78.055-100 fone: (65) 

3641-7100 / 99635- 6009 , Deverá o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares(RADIOGRAFIAS) que porventura 

possam ser uteis a confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000227-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDIONE APARECIDA VALADARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes da pericia designada para o 

dia 08.05.2020 a partir das 8:00 hs ordem de chegada, no seguinte 

endereço:Local: Centro Médico CPA - Rua Pelotas, Quadra 05 Lote 07 – 

CPA I (fundos do terminal rodoviário) CEP 78.055-100 fone: (65) 

3641-7100 / 99635- 6009 , Deverá o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares(RADIOGRAFIAS) que porventura 

possam ser uteis a confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000311-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre 

as provas que pretendem produzirem C

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000311-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre 

as provas que pretendem produzirem C

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007021-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DA CRUZ RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que ante o trânsito em julgado da 

sentença, impulsiono os autos com intimação parte autora, para querendo, 
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proceder a sua execução, sob pena de arquivamento. VÁRZEA GRANDE, 

27 de abril de 2020. TÂNIA SEBASTIANA RODRIGUES TÉCNICA 

JUDICIÁRIA SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 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) 36861848

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000311-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000311-29.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: ROSEANE DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos... Intime-se o Sr. Perito, 

para que no prazo de dez dias, providencie a juntada do laudo junto ao 

processo. Feito isso, digam as partes e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001131-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA BEZERRA DO BONFIM (AUTOR(A))

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (AUTOR(A))

RIVANDA ALVES BEZERRA (AUTOR(A))

FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DE TAL - TELEFONE 065 996990-3630 (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001131-77.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RIVANDA ALVES BEZERRA, FRANCISCO DE ASSIS 

BEZERRA, FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA, JOSEFA 

BEZERRA DO BONFIM REU: ISMAEL DE TAL - TELEFONE 065 996990-3630 

Vistos... Em que pese conter pedido de citação mediante oficial de justiça 

a fim de qualificar o requerido, entendo que é necessário que o requerido 

seja “identificável” constando pelo menos seu nome completo, a fim de 

proporcionar ao juízo, elementos para realizar busca de endereços nos 

órgãos disponibilizados pelo Tribunal de Justiça. Dessa forma, determino a 

intimação do autor, para que providencie as diligências necessárias a fim 

de indicar o nome completo do requerido. Feito isso, conclusos para 

realização de busca de endereço, e eventual análise do pedido de citação 

por edital. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010777-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (REU)

ANDRE NAKAZORA TAMURA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010777-43.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): SANDRA MARIA SANTANA REU: BRDU SPE VARZEA 

GRANDE LTDA, JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ, ANDRE NAKAZORA 

TAMURA Vistos... Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, 

publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada 

de Direito Bancário na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a 

redistribuição destes autos de natureza bancária para a vara 

especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004945-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO JOSE DE TOLEDO (EXECUTADO)

ELETROCONSTRO ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004945-29.2020.8.11.0002. 

EXEQUENTE: ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA EXECUTADO: 

ELETROCONSTRO ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA, NATALINO 

JOSE DE TOLEDO Vistos... Inobstante a ausência de expresso pedido, 

mas apenas o envio de email encaminhado ao gabinete e secretaria (e 

certificado no Id. 31458769), defiro o pedido quanto à expedição de 

certidão do feito, para os devidos fins. No mais, aguarde-se o decurso do 

prazo para pagamento ou oposição de Embargos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002509-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002509-97.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME EXECUTADO: 

ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO Vistos... Trata-se de Embargos 

Declaratórios manejados pelo requerido, argumentando que na r. decisão 

houve erro omissão quanto à análise de seu pedido de parcelamento das 

custas processuais, ou recolhimento ao final do processo. Analisando os 

autos, verifico que as argumentações do embargante merecem prosperar, 

vez que, em melhor à petição de outrora juntada, vejo constar pedido de 

parcelamento das custas processuais, o que é inclusive permitido pelo 

CPC. Nesse sentido, hei por bem em acolher em parte Embargos 

Declaratórios ofertados pelo requerido para, reconhecer a omissão e 

deferir o parcelamento das taxas e das custas processuais em 06 

parcelas mensais (CPC, art. 98, § 6º, CNGC, art. 468, §7º). Recolha-se a 

primeira parcela no prazo de 15 dias (art. 290 do NCPC). Com o 

cumprimento integral, certifique o cartório e remetam-se conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002677-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LOURENCO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002677-70.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEBER LOURENCO DE CAMPOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por CLEBER 

LOURENÇO DE CAMPOS em desfavor PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Informa a devedora à Id. nº 31119485 a realização de 

depósito para cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor à Id. 

nº 31187803 favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante 

alvará. Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como 

satisfeito, acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos 

termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará 

em favor do credor, conforme requerido à Id. nº 31187803, devendo a 

Sra. Gestora expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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DIOMAR LIMA FERREIRA (AUTOR(A))
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002120-20.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): DIOMAR LIMA FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT proposta por DIOMAR LIMA FERREIRA em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

que foi vítima de acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. 

Por entender ser devido o recebimento do seguro, requer a condenação 

da ré ao pagamento do seguro DPVAT, no montante de R$ 13.500,00, 

juntando procuração à Id. nº 5789727 e documentos. Realizada audiência 

de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo de audiência 

juntado à Id. nº 7306921. Citada, a requerida apresentou contestação à Id. 

nº 7971482, alegando, em preliminar, ausência de pedido administrativo e 

sua recusa. No mérito, aduz que inexiste prova da invalidez e seu grau e 

que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o 

limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como ausência de boletim de 

ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração, substabelecimento e documentos. Ao final, 

ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A perícia foi 

designada, no entanto, não foi realizada uma vez que a parte autora não 

compareceu, mesmo sendo devidamente intimada, conforme informado e 

certificado à Id. nº 30583099. Após, os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta contra Seguradora Líder. 

É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser 

atestada com laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 

6.194/74) e em ação judicial também por perícia técnica, a fim de apurar a 

extensão da incapacidade e, consequentemente, o valor do capital 

segurado. Pois bem, observo que a parte autora afirma na exordial que o 

acidente de trânsito lhe causou invalidez permanente, razão pela qual faz 

jus à indenização no valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada verifico 

que a parte autora não comprovou nos autos fazer jus ao valor da 

indenização securitária referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo 

em vista que ela sequer aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o 

grau de sua debilidade, bem como deixou de comparecer à perícia 

designada nos autos, mesmo sendo devidamente intimada. Ora, é sabido 

que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do 

beneficiário for parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o 

grau da lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do 

colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU 

DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização 

securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório 

DPVAT por invalidez, julgada procedente na origem. A partir da edição da 

Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer 

discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões 

de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT 

nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos 

acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do 

artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando 

da existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 
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fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008194-56.2018.8.11.0002
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021-O (ADVOGADO(A))

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008194-56.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): KEISIANE NASCER NASCIMENTO REU: SEGURADORA LIDER 

DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por KEISIANE NASCER 

NASCIMENTO em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando incapacidade permanente. Por ser medida de direito, requer a 

condenação da ré ao pagamento do valor do seguro no montante total de 

R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 15272288. Realizada a 

audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo de 

audiência de conciliação de Id. nº 16343397. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 4600023, alegando, em preliminar, ausência 

de comprovação da entrega da documentação, ausência de requerimento 

administrativo, ausência de laudo do IML. No mérito, aduz insuficiência 

probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e 

que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o 

limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração/substabelecimento e 

documentos. Da contestação falou o autor à Id. nº 16726696. A fim de 

quantificar a lesão sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 

21736721, juntando o laudo pericial à Id. nº 23605300. Intimadas as partes 

para falarem sobre o laudo, somente o requerido manifestou-se, vindo-me 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 

Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de outras 

provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à 

cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente 

de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com redução 

permanente de sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO 

DO DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o 

pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à 

invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o 

valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. 

Da análise do feito, entendo devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, inclusive Boletim de 

Ocorrência (Id. nº 15272596), restou comprovado o acidente sofrido, 

dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente 

sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade 

da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 

debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 

havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 

que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 
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parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 23605300) 

concluiu que a autora apresenta perda funcional parcial e permanente da 

mão esquerda (70%) em grau leve (25%) e perda parcial e permanente da 

mobilidade do punho esquerdo (25%) em grau residual (10%). Portanto, 

havendo prova da invalidez de caráter definitivo de forma intensa, sem 

possibilidade de recuperação e sequela com debilidade permanente parcial 

do membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação 

do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á 

indenização à seguinte proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 

6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial incompleta – mão E 70%. C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

2.362,50. Lesão II: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta – punho E 25%. C) Percentual do 

redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 10% D) Valor devido: A x B x C: R$ 337,50. 

Totalizando o montante de R$ 2.700,00. Com isso, faz jus o autor ao 

recebimento de tal importância referente à lesão sofrida, valor, inclusive, 

tacitamente reconhecido pela seguradora. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA 

Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça , os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Para fins de liquidação da 

sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo princípio da 

sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no quantum, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas 

advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, nos 

termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil (RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA 

GRANDE - Número do Protocolo: 31993/2018 - Data de Julgamento: 

16-05-2018). Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002579-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTIANE RIBEIRO OAB - SP208115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010007-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL MATEUS SANDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER CAMACHO CAVALCANTE JUNIOR OAB - MS18052 

(ADVOGADO(A))

JULIANA DE OLIVEIRA SANCHEZ OAB - MS19983 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME PACOLA NETO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1010563-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERDA GULLICH (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR SAVIO COSTA TAQUES (OPOSTO)

MARIA CARMEM DA COSTA TAQUES (OPOSTO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010563-86.2019.8.11.0002. 

OPOENTE: GERDA GULLICH OPOSTO: MARIA CARMEM DA COSTA 

TAQUES, GILMAR SAVIO COSTA TAQUES Vistos etc. 1 - Em virtude da 

declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 

servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 

respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a 

audiência designada para data de ontem, redesigno o ato para o dia 15 de 

outubro de 2020, às 13h00min. 2 – Proceda a citação/intimação dos 

requeridos, fazendo constar o endereço indicado na inicial, qual seja, Rua 

Dom João VI, nº 557, Jardim Imperador, Várzea Grande/VG 3 –Cumpra-se. 

Várzea Grande, 24 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007420-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE GUIMARAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA AMORE OAB - SP361647 (ADVOGADO(A))

MARCIA LOPES TEIXEIRA MARTINS OAB - SP288479 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI ANTONIO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007420-89.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALAIDE GUIMARAES DA SILVA REU: VANDERLEI ANTONIO 
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DA SILVA Vistos etc. Através do petitório do Id. 29636764, relata a parte 

autora que pela segunda vez foi expedido ARMP para citação/intimação da 

parte requerida e não constou o número do imóvel, pelo que foram 

devolvidos pelo Correio devido a insuficiência de endereço e, diante disso, 

a audiência novamente não se realizou (Id. 29969598). Em sendo assim, 

redesigno o ato para o dia 03 de setembro de 2020, às 16h20min, fazendo 

constar o endereço completo na carta citação, qual seja, Rua Três Marias, 

nº 18, Quadra 52, Jardim Ouro Verde, CEP: 78.148-115, na cidade de 

Várzea Grande/MT. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande, 23 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001686-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001686-26.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): JANAINA DA SILVA ARRUDA REU: VIVO S.A. Vistos etc. Em 

virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada para data de hoje, redesigno o ato para o 

dia 15 de outubro de 2020, às 08h40min. Proceda a intimação da parte 

requerida, tendo em vista que a mesma já fora citada no Id. 29358783. 

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011382-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLIANO CASTANHO SAGIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SALES VIEIRA OAB - MT11663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1011382-23.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): GIULLIANO CASTANHO SAGIN REU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. 1 – Primeiramente, cadastre a advogada 

FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, conforme postulado pela parte 

requerida no Id. 30755785. APÓS REPUBLIQUE ESTA DECISÃO 2 - Em 

virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada para data de hoje, redesigno o ato para o 

dia 15 de outubro de 2020, às 09h00min. 2 - Intimem-se os doutos 

patronos da parte autora e do requerido Hospital de Medicina para se 

fazerem presentes ao ato acima assinalado, acompanhados das partes, 

sob pena de multa. 3 - Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005435-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO SALES LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005435-85.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): VITOR HUGO SALES LINO REU: CONSTRUTORA PACTO LTDA 

Vistos etc. 1 - Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), que classificou como pandemia a proliferação da doença causada 

pelo coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a 

transmissão entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores 

do Direito, com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, cancelo a audiência designada para data de hoje, redesigno o ato 

para o dia 15 de outubro de 2020, às 09h20min. 2 - Intimem-se os doutos 

patronos das partes para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, 

acompanhados das partes, sob pena de multa. 3 - Cumpra-se. Várzea 

Grande, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011414-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONY EMANUELLY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1011414-28.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MONY EMANUELLY DA SILVA REU: ORLEANS 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos etc. 1 - Em virtude da 

declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 

servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 

respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a 

audiência designada para data de hoje, redesigno o ato para o dia 15 de 

outubro de 2020, às 09h40min. 2 – Expeça-se mandado de 

citação/intimação para a requerida ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, 

no seguinte endereço: Rodovia BR-364 S/N, Novo Mundo VÁRZEA 

GRANDE – MT CEP 78.149-076. 3 - Expeça-se ARMP para a requerida 

Cipasa. 4 - Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011772-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO KORENBLUM OAB - RJ130697 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1011772-90.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: MAYARA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: 

EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 

Vistos etc. Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde 
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(OMS), que classificou como pandemia a proliferação da doença causada 

pelo coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a 

transmissão entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores 

do Direito, com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, cancelo a audiência designada para data de hoje, redesigno o ato 

para o dia 15 de outubro de 2020, às 10h00min. Intimem-se os doutos 

patronos das partes para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, 

acompanhados das partes, sob pena de multa. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000587-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ROSA SILVA BRUGNAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICO SANTANA DOS SANTOS (REQUERIDO)

DEOCILI LUCILIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000587-55.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: DAIANE ROSA SILVA BRUGNAGO REQUERIDO: NICO 

SANTANA DOS SANTOS, DEOCILI LUCILIO DOS SANTOS Vistos etc. Em 

virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada para data de hoje, redesigno o ato para o 

dia 15 de outubro de 2020, às 10h20min. Intimem-se os requeridos, via 

mandado, haja vista que já foram citados no Id. 29009168. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012309-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AEROPORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDORADO CONSTRUCOES E OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1012309-86.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AEROPORTO REQUERIDO: 

ELDORADO CONSTRUCOES E OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA Vistos 

etc. Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

que classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada para data de hoje, redesigno o ato para o 

dia 15 de outubro de 2020, às 10h40min. Expeça-se mandados nos 

seguintes endereços: a) Travessa José Oto Sampaio, nº 400, Bairro: 

Jardim Glória I, CEP: 78140-350, na cidade de Várzea Grande, Estado de 

Mato Grosso. b) Rua Feliciano Galdino, nº 320, Bairro: Porto, CEP: 

78025-100, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Oficie-se ao 

Juízo Deprecado (Id. 29688596), informando a nova data assinalada para 

realização da audiência. Deverá a parte autora efetuar o depósito de duas 

diligências no prazo de 10 dias. Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000285-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIEL CAMARGO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MARQUES DE ARRUDA OAB - MT20174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000285-60.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MAXIEL CAMARGO NUNES REU: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO Vistos etc. Em virtude da declaração da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), que classificou como pandemia a proliferação da doença 

causada pelo coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a 

transmissão entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores 

do Direito, com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, cancelo a audiência designada para data de hoje, redesigno o ato 

para o dia 15 de outubro de 2020, às 11h00min. O requerido deverá ser 

citado por hora certa, conforme já determinado nos Ids. 24612714 e 

28320354, no endereço: Rua das Pérolas, nº 500, Edificio Maimi-Gardem, 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, Apartamento 102, pertencente a Sra. Vera 

Lucia de Jesus Figueiredo, a mesma é a mãe do requerido. Intime-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias, observando a Sra. Gestora 

Judiciária o art. 254 do CPC. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011088-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CONCEICAO DE CAMPOS BARREIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1011088-68.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): REGIANE CONCEICAO DE CAMPOS BARREIRO REU: MRV 

ENGENHARIA Vistos etc. 1 - Em virtude da declaração da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que classificou como pandemia a proliferação da 

doença causada pelo coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de 

evitar a transmissão entre servidores, magistrados, jurisdicionados e 

operadores do Direito, com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de 

março de 2020, cancelo a audiência designada para data de hoje, 

redesigno o ato para o dia 15 de outubro de 2020, às 13h20min. 2 – 

Intime-se a parte requerida, face que já fora citada no Id. 29555259. 3 - 

Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011050-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (REQUERENTE)

CINTYA MARI DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-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):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1011050-56.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CINTYA MARI DA CRUZ SILVA, MARIA DAS GRACAS DA 

SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 

DPVAT SA Vistos etc. 1 - Em virtude da declaração da Organização 
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Mundial de Saúde (OMS), que classificou como pandemia a proliferação da 

doença causada pelo coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de 

evitar a transmissão entre servidores, magistrados, jurisdicionados e 

operadores do Direito, com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de 

março de 2020, cancelo a audiência designada para data de hoje, 

redesigno o ato para o dia 15 de outubro de 2020, às 13h40min. 2 – 

Intimem-se os doutos patronos das partes para se fazerem presentes ao 

ato acima assinalado, acompanhados das partes, sob pena de multa. 3 - 

Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001899-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO GONCALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001899-32.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): VICTOR HUGO GONCALVES FERREIRA REU: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. 1 - Primeiramente, cadastre o advogado da parte 

requerida no Sistema PJE e REPUPLIQUE ESTA DECISÃO. 2 - Em virtude da 

declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 

servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 

respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a 

audiência designada para data de ontem, redesigno o ato para o dia 15 de 

outubro de 2020, às 14h20min. 3 - Intimem-se os doutos patronos das 

partes para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, 

acompanhados das partes, sob pena de multa. Várzea Grande, 24 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001967-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEURYANE PEREIRA BARBOSA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RP PUBLICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001967-79.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: NEURYANE PEREIRA BARBOSA EIRELI - ME REQUERIDO: 

RP PUBLICACOES LTDA - ME Vistos etc. 1 - Primeiramente, cadastre o 

advogado da parte requerida no Sistema PJE (procuração – Id. 30992982) 

e REPUPLIQUE ESTA DECISÃO. 2 - Em virtude da declaração da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou como pandemia a 

proliferação da doença causada pelo coronavírus (Covid-19) e, ainda, da 

necessidade de evitar a transmissão entre servidores, magistrados, 

jurisdicionados e operadores do Direito, com respaldo na Portaria Conjunta 

nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a audiência designada para data 

de ontem, redesigno o ato para o dia 15 de outubro de 2020, às 14h40min. 

3 - Intimem-se os doutos patronos das partes para se fazerem presentes 

ao ato acima assinalado, acompanhados das partes, sob pena de multa. 

Várzea Grande, 24 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005891-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THACITO MARCELO DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005891-40.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: THACITO MARCELO DE PAULA FERREIRA REQUERIDO: 

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME Vistos etc. Em virtude da 

declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 

servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 

respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a 

audiência designada para data de ontem, redesigno o ato para o dia 15 de 

outubro de 2020, às 15h20min. Expeça-se mandado de citação/intimação à 

requerida, fazendo constar o novo endereço indicado no Id. 22279447, 

qual seja, Avenida Alameda Julio Muler, 390,Bairro Alameda, Várzea 

Grande/MT - Ponto de referencia: Próximo a empresa Alho e Cia, na 

parede da Casa tem uma placa pequena da Construtora João de Barros. 

Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 24 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005818-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEANDRA MAZINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ FONTOURA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005818-34.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA LEANDRA MAZINI REU: EDSON LUIZ FONTOURA 

Vistos etc. Redesigno audiência de conciliação para o dia 24 de setembro 

de 2020, às 16h20min. Cite-se e intime-se o requerido fazendo constar o 

novo endereço fornecido pelo parte autora, qual seja, Rua Projetada, nº 

20, Quadra 07, Loteamento Cidade de Deus, CEP.: 78150-562, Várzea 

Grande-MT. 3 - Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 24 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001194-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEODITO FRANCO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte Requerida para depositar a outra metade dos 

honorários periciais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no prazo 

de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003138-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI DE FATIMA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003138-08.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): NOELI DE FATIMA RIBEIRO REU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que a parte requerida já foi citada, 

inclusive já houve apresentação de contestação e impugnação à defesa. 

Contudo, a audiência de conciliação restou prejudicada tendo em vista a 

justificativa da parte autora (acidente de veículo na vinda ao Fórum), a 

qual fora acolhida por este juízo. E, priorizando a conciliação, fora 

assinalada nova data para o ato, no entanto, a parte requerida não 

compareceu, conforme consta no termo do Id. 28173041. Pois bem. A 

secretaria não deveria ter expedido carta citação para requerida, que, 

como dito alhures, já havia sido citada e até protocolado sua defesa no 

processo, mas tão somente deveria os patronos das partes ser intimados 

para comparecimento acompanhados das partes. Diante disso, 

constata-se que o não comparecimento da ré se deu em virtude de que o 

seu advogado não se encontra cadastrado no Sistema PJE, portanto, não 

teve ciência da data da audiência. Em sendo assim, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da lide, conforme pedido da parte autora (Ids. 

28229693 e 28230116), primeiramente, determino o cadastramento dos 

patronos da parte requerida nos autos, REPUBLICANDO ESTA DECISÃO. 

Deverá a parte requerida se pronunciar se tem interesse e/ou proposta de 

acordo para que seja oportunizado o ato conciliatório. Prazo: 10 dias. Com 

ou sem manifestação, conclusos para as deliberações pertinentes. 

Várzea Grande, 27 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007566-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA KAROLINE DE AVILA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA MONACO LTDA - ME (REQUERIDO)

INGRID ARYANE PERALTA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI OAB - SP422389 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007566-67.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALANA KAROLINE DE AVILA OLIVEIRA REQUERIDO: AUTO 

ESCOLA MONACO LTDA - ME, INGRID ARYANE PERALTA DA SILVA 

Vistos etc. Pugna a parte autora no Id. 30564588, para que seja apreciada 

a emenda a inicial. Ocorre que, o presente feito já fora julgado extinto sem 

resolução do mérito pelo decurso do prazo para que o autor efetuasse tal 

emenda. Em sendo assim, resta prejudicado o pedido da autora, a qual 

deveria se valer das vias próprias para atingir seu desiderato. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos 

no seguimento. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande, 27 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010225-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010225-15.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA REU: H.M.C. - 

HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. Vistos etc. 1 - 

Trata-se de Ação de Cobrança em que Marcel Gonçalo Baracat de 

Almeida promove em desfavor de H. M. C. – Hospital e Maternidade Clínica 

da Criança Ltda. Recebida a emenda à inicial, fora determinada a citação 

da ré e designada audiência de conciliação para o dia 18.02.2020 (Id. 

26084152). A requerida fora citada em 30.01.2020 (Id. 28671716). No Id. 

29322014, em 17.02.2020 (um dia antes da audiência), comparece a 

requerida postulando pela redesignação do ato, ao argumento de que esta 

sendo demandado em outras cinco ações trabalhistas que tramitam 

perante a Justiça do Trabalho de Tangará da Serra/MT, cujas audiências 

foram designadas para o mesmo dia e que a distância entre as Comarcas 

é de 250KM, trazendo pauta de audiência daquele Juízo (Id. 29322020). A 

parte autora insurge aos argumentos da ré e colaciona documentos de 

que o hospital requerido tinha conhecimento daquelas audiências desde 

dezembro/2019, requerendo não seja acolhida a justificativa e seja 

considerada a ausência ao ato conciliatório ato atentatório à justiça. Pois 

bem. Compulsando os autos, deparei com a procuração ad judicia da parte 

requerida (Id. 29322018) e constatei que esta possui três advogados 

constituídos. E isso, somente isso, já é motivo suficiente para 

indeferimento do pedido de redesignação da audiência. Corroborando a 

isso, estabelece o art. 362, II, do CPC que "a audiência poderá ser adiada 

se não puder comparecer, por motivo justificado qualquer pessoa que dela 

deva necessariamente participar". Ademais, é entendimento da Corte 

Especial do STJ que, mutatis mutandis, não se acolhe o pedido de 

adiamento da sessão de julgamento se o postulante "é representado por 

mais de um advogado constituído, [...] de modo que não há razão plausível 

para adiar o ato processual pelo simples fato de um deles estar 

impossibilitado de comparecer ao Tribunal. Precedentes do STF e do STJ: 

RHC 128.173, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-151 e 

3/8/2015; HC 209.038/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 

27/2/2013; EDcl no REsp 1.275.156/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe 19/11/2012" (STJ, Corte Especial, Rel. Min. Herman 

Benjamin, AgRg nos EAREsp 719.466/DF, j. 15-6-2016). E, ainda, entende 

o STJ que, regra geral, "o adiamento não é direito potestativo do 

advogado. Há uma faculdade que será ou não concedida mediante a 

prudente avaliação pelo juiz. Precedentes" (STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Og 

Fernandes, AgInt no REsp 1.238.403/MG, j. 9-5-2017). Em assim sendo, 

considero válida a audiência de conciliação do Id. 29348715, contudo, por 

não ter sido apreciado o pedido de adiamento da audiência em tempo hábil, 

e para que não alegue cerceamento de defesa, fixo o prazo de 15 dias 

para que a parte requerida apresente contestação nos autos. 2 - Proceda 

a retificação no Sistema PJE, fazendo constar AÇÃO DE COBRANÇA. 3 – 

CADASTREM-SE os advogados da parte requerida no PJE e republique 

esta decisão. 4 - Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 27 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009796-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DA SILVA CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Outros Interessados:

RENECIDA MARIA DAMACENO (TESTEMUNHA)

JAQUELINE APARECIDA DAMACENO DE CAMPOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009796-48.2019.8.11.0002 

AUTOR(A): EDMILSON DA SILVA CORREA REU: BANCO PAN Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO 

proposta por EDMILSON DA SILVA CORREA em desfavor de BANCO 

PANAMERICANO S.A aduzindo, em síntese, que recebeu ligação do banco 

requerido informando existência de débito referente ao financiamento de 

uma motocicleta, contudo o autor afirma ter extraviado seus documentos e 

não reconhece o referido financiamento, posto que acredita ter sido 

realizado de forma fraudulenta. Liminarmente, requer que a demandada 

seja compelida a retirar os seus dados da lista de inadimplentes, sob pena 

de multa diária. No mérito, pugna pela procedência da ação com a 

declaração de nulidade do contrato em discussão e condenação da parte 

ré pelos danos morais ocasionados. Ao final, pugna pela concessão da 

justiça gratuita e inversão do ônus da prova. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Em análise do pedido de tutela de urgência, tem-se que esta é 

gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais 
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podem ser antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de 

medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e 

perante uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, 

para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou 

executório principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo. 

Todavia, em análise do feito a parte autora não demonstrou a 

probabilidade do direito, pois inexiste nos autos documento comprovando 

a negativação existente em seu nome. Ante o exposto, tendo em vista a 

ausência dos requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC. 

Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 17 de 

setembro de 2020, às 13h40min, consigno que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando 

evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em relação à 

requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Por fim, CONCEDO ao autor os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011556-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1011556-32.2019.8.11.0002 

REQUERENTE: LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por LUCIANO 

PAULO DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO BMG S.A aduzindo, em 

síntese, que constatou diversos descontos do banco requerido em sua 

folha de pagamento desde 2014 referente à contratação de cartão de 

crédito, contudo afirma desconhecer referida contratação. Liminarmente, 

pugna pela determinação deste juízo para que a requerida se abstenha de 

realizar qualquer desconto em sua folha de pagamento referente à cartão 

de crédito que não solicitou. No mérito, requer pela procedência da 

demanda com a confirmação da liminar, declaração de nulidade do 

contrato, condenação da requerida ao pagamento em dobro dos valores 

descontados em folha a título de indenização pelos danos materiais, bem 

como sua condenação pelos danos morais ocasionados. Ao final, pugna 

pela justiça gratuita e inversão do ônus da prova. O presente feito foi 

distribuído inicialmente junto à Vara Especializada em Direito Bancário, a 

qual declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca. É o 

breve relato. Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora é ver declarada a inexistência de qualquer 

débito com a requerida no que se refere à cartão de crédito, posto que 

nunca o solicitou. Em análise dos autos, entendo que o pedido de 

antecipação de tutela não merece prosperar haja vista que o requerente 

pretende a suspensão dos descontos, sob a alegação de que vem 

arcando com débitos que não são devidos, todavia estes descontos 

ocorrem desde 2014. Logo, em que pese seja perfeitamente possível a 

discussão quanto a legalidade da referida cobrança, uma vez que o autor 

afirma não ter solicitado nenhum empréstimo, inexiste um dos requisitos 

para concessão da tutela, qual seja, o perigo da demora, já que o autor 

vem pagando tais valores à requerida há mais de 5 anos, sendo temerário 

assumir a hipótese de que este tomou conhecimento de tais descontos 

apenas no ano passado. Confira-se a jurisprudência pátria nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE 

INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER QUALQUER 

DESCONTO A TÍTULO DE "BMG CARTÂO" DO CONTRACHEQUE DA PARTE 

AUTORA. [...] Nesse ponto, entendo não estarem presentes os requisitos 

para concessão da liminar requerida. Isto porque, há mais de 10 anos a 

autora vem sendo descontada de valores em seu contracheque sobre tais 

rubricas, e apenas em 2016 ingressou com ação judicial pleiteando o 

cancelamento das cobranças, sob o argumento de não as reconhecer. 

Assim, não se vislumbra na hipótese, urgência ou perigo na demora, ante 

o lapso temporal decorrido. - Ademais, não há nos autos um mínimo de 

prova a corroborar as alegações autorais, afastando-se, assim, o fumus 

boni iuris. [...] RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 

00257596820178190000 RIO DE JANEIRO NITEROI 7 VARA CIVEL, Relator: 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

30/08/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 04/09/2017). Assim sendo, a constatação da veracidade dos 

fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente está condicionada 

à produção de provas e ao crivo do contraditório. Ante o exposto, tendo 

em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

17 de setembro de 2020, às 14h00min, consigno que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando 

evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em relação à 

requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Por fim, CONCEDO ao autor os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019153-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARIA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1019153-32.2019.8.11.0041 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

17 de setembro de 2020 às 10h40min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Por fim, concedo os benefícios 

da JUSTIÇA GRATUITA e ante a relação de consumo inconteste, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008157-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):
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ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008157-92.2019.8.11.0002 

AUTOR(A): CARLOS NUNES DE OLIVEIRA REU: CLARO S.A. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por CARLOS NUNES DE OLIVEIRA em desfavor de CLARO S.A pelos fatos 

e fundamentos da exordial. Narra que, firmou com a requerida duas linhas 

telefônicas no valor de R$630,00 (seiscentos e trinta reais) por mês, quais 

sejam 9953-1483 e 99998-3619, contudo pelo fato de não conseguir mais 

arcar com o referido valor entrou em contato com a requerida para migrar 

seus números para o tipo pré-pago. Afirma que, a requerida lhe informou 

que este possuía outro plano de linha e continha um débito no valor de 

R$6.000,00 (seis mil reais) e caso não pagasse teria seu nome negativado 

e não poderia reduzir o plano contratado, contudo não reconhece a 

contratação do referido plano. Em sede de tutela provisória pretende que o 

requerido seja compelido a promover a mudança do plano contratado para 

a modalidade pré-pago mantendo seus números. No mérito, pugna 

procedência da presente demanda com a confirmação da liminar, seja 

declarada a inexistência do débito e a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização pelos danos morais. Determinada a emenda à 

exordial, o autor se manifestou no petitório de id. 22854615. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a emenda por ser satisfatória. 

No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora não 

merece prosperar, haja vista que resta ausente a probabilidade do direito, 

pois inexiste nos autos qualquer comprovação da contratação das linhas 

informadas pelo autor, tampouco foi demonstrada a negativa da requerida 

quando solicitada a alteração do plano, sendo juntado aos autos apenas 

um contrato, o qual o autor alega ser fradulento. Ante o exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada pela parte autora, pois ausentes elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 17 de setembro de 2020, às 11h00min, consigno que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que 

o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Por fim, concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e ante a relação de 

consumo inconteste, DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, VIII, do CDC para que a requerida apresente nos autos todos os 

contratos firmados com o autor. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020509-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY MENDES MARTINS DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1020509-82.2019.8.11.0002 

AUTOR(A): SOELY MENDES MARTINS DE BARROS REU: BANCO 

DAYCOVAL S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PATRIMONIAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por SOELY MENDES MARTINS DE BARROS em 

desfavor de BANCO DAYCOVAL S.A aduzindo, em síntese, que 

constatou que havia descontos no seu contracheque referentes à um 

empréstimo consignado realizado junto ao banco réu, contudo afirma que 

não firmou qualquer contrato com o requerido e que a assinatura do 

contrato é falsificada. Liminarmente, requer que a demandada seja 

compelida a suspender os descontos referentes ao suposto empréstimo 

em seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária. No mérito, 

pugna pela procedência da ação com a declaração de inexistência de 

débito, determinação para que o requerido reembolse o valor pago em 

dobro e a condenação da ré pelos danos morais ocasionados. Ao final, 

pugna pela concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. O 

feito foi inicialmente distribuído para a Vara Especializada em Direito 

Bancário, a qual declinou da competência em favor das varas cíveis desta 

comarca (id. 27842098). É o breve relato. Fundamento e decido. Em 

análise do pedido de tutela de urgência, tem-se que esta é gênero da qual 

são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser 

antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas 

empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante 

uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para 

assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório 

principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo. No presente caso, 

verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de 

um pedido de tutela de urgência uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

pois se faz incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha 

que aguardar o término da demanda para cessar os descontos em sua 

aposentadoria quando afirma não ter contratado nenhum empréstimo. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos de id. 

27673672. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a requerida se abstenha de promover descontos na 

aposentadoria da requerente, no que se refere ao empréstimo em 

discussão contrato n. 25-5402769/18, cuja prestação é de R$1.057,80, 

sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 5.000,00 

(cinco mil reais). Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 17 de setembro de 2020, às 14h20min, consigno que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que 

o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

No mais, estando evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em 

relação à requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC. Por fim, CONCEDO ao autor os benefícios 

da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002097-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GONCALO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002097-06.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Recebo a emenda realizada e deixo de manifestar quanto ao 

pedido liminar, haja vista que o autor informa que os descontos referentes 

ao contrato em discussão já cessaram no ano de 2017, conforme id. 

18727927. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação que 

designo para o 17 de setembro de 2020, às 14h40min constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Cite-se/intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 
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§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando 

evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em relação à 

requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC e CONCEDO ao autor os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016986-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS NOGUEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.D. DE CAMPOS NETO INCORPORACAO E CONSTRUCAO - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1016986-62.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELIAS NOGUEIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: J.D. DE 

CAMPOS NETO INCORPORACAO E CONSTRUCAO - ME Vistos etc. Elias 

Nogueira de Almeida propôs Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização 

por Danos Morais em face de J. D. de Campos Neto Incorporação e 

Construção -ME, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito 

expostos na exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo 

extrajudicial (Id. 29376069), pugnando por sua homologação, bem assim a 

extinção do processo. Vieram os autos 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, “b”, do CPC. Honorários 

advocatícios nos termos pactuados. Custas nos termos do art. 90, § 3º, 

do CPC. O reconhecimento da transação são atos incompatíveis com a 

vontade de recorrer (artigo 1.000, parágrafo único, CPC), pelo que se 

declara transitada em julgado a decisão P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 

24 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004046-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ARAUJO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004046-36.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VANESSA DE ARAUJO E SILVA REU: SKY BRASIL SERVICOS 

LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por Vanessa de Araújo e Silva 

em desfavor de SKY Brasil Serviços Ltda, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Alega, em síntese, que ao tentar efetivar compras 

no comércio local, verificou que teve seu nome incluído nas instituições de 

proteção ao crédito indevidamente pela requerida, contudo, alega que 

jamais efetivou contrato com requerida. No mérito, requereu a 

inexigibilidade dos débitos lançados pela requerida, bem como a 

condenação da mesma em ressarcir os danos morais causados. A 

decisão inicial está no Id. às fls. 25. Devidamente citada, a ré compareceu 

na audiência de conciliação (Id. 20169283), contudo o ato restou 

prejudicado face a ausência da parte autora. No Id. 22104119, foi 

certificado o decurso do prazo sem que a parte requerida apresentasse 

contestação. Vieram os autos conclusos. É breve e necessário relatório. 

Fundamento e Decido. Versam os presentes autos sobre matéria 

eminentemente de direito, dispensando-se produção de outras provas 

além das existentes nos autos, assim, conheço antecipadamente o pedido, 

conforme disposto no artigo 355, I e II, do Código de Processo Civil. Ante a 

revelia da empresa requerida presumem-se verdadeiros os fatos alegados 

na inicial e estes acarretam a procedência da ação. Com efeito, não resta 

dúvida de que a ré foi negligente ao negativar o nome da requerente sem 

antes verificar se, de fato, o débito em questão realmente lhe pertencia e 

se encontrava em aberto, o que configura ato ilícito passível de reparação, 

nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Dispõem os aludidos 

comandos legais, in verbis: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Desse modo, com amparo nos dispositivos legais citados, resta 

comprovado que a parte requerida agiu com negligência e omissão ao 

proceder, de forma indevida, o lançamento do nome da requerente no rol 

de maus pagadores sem se acautelar acerca da titularidade do débito 

negativado. Dessa forma, é cediço que a indevida inserção do nome da 

requerente aos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA), por débitos 

não existentes, constituindo ato lesivo à moral, ensejando a reparação dos 

danos morais, por ser notório que o fato objetivo inscrição do nome nos 

cadastros negativadores - sempre reverbera no plano subjetivo, causa a 

perturbação do espírito, cria um embaraço no íntimo do cidadão de bem, 

daquele que se esmera por estar em dia com suas obrigações, mormente 

se o inadimplemento é inusitado e sem justa causa. In casu, ficou 

demonstrada a repercussão negativa, diante do abalo na imagem, honra e 

crédito da autora, resultado direto do lançamento indevido do seu nome 

nos órgãos de restrição ao crédito, sobretudo porque o ato ilícito 

causou-lhes abalo no crédito e impediu-o de realizar operações 

financeiras e compras a prazo no comércio. E o abalo de crédito, na 

definição de Aguiar Dias, vem a ser a diminuição do conceito de que 

alguém goza e que aproveita ao bom resultado de sua atividade 

profissional, especialmente se se desenvolverem no comércio (in 

Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol I/1). Nessa esteira, a 

jurisprudência pátria já fixou: Dano moral. Lição de Aguiar Dias: o dano 

moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão 

abstratamente considerada. Lição de Savatier: dano moral é todo 

sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária. Lição de 

Pontes de Miranda: nos danos morais a esfera ética da pessoa é que é 

ofendida: o dano não patrimonial é o que, só atingindo o devedor como ser 

humano, não lhe atinge o patrimônio (TJRJ apud: Responsabilidade Civil, 

Rui Stoco, RT, 1994, p. 395). Não diverge do entendimento supra o 

posicionamento assente na Egrégia Corte Superior: Nos termos da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de inscrição 

indevida no cadastro de inadimplentes, considera-se presumido o dano 

moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, desde que 

comprovado o evento danoso (REsp 419365 – MT, do qual foi relator a 

Ministra Nancy Andrighi). Dessa forma, demonstrado está que é 

desnecessária a demonstração de reflexo patrimonial negativo, bastando 

que o fato, por si só, cause ao ofendido transtornos e reações 

constrangedoras, como resultado da conduta lesiva praticada pelo 

requerido ao lançar o nome da requerente nos cadastros de maus 

pagadores, o que deve ensejar a reparação pecuária a ser suportada pelo 

ofensor. No entanto, em relação ao valor da condenação dos danos 

morais, por tratar-se de questão sujeita ao arbitramento pelo juízo, a 

revelia não induz presunção de aceitação do montante requerido na inicial. 

Nesse contexto, observados os critérios objetivos recomendados pela 

doutrina e pela jurisprudência dentre os quais se encontra a condição 

econômica das partes, bem como considerada a equidade, 

proporcionalidade, razoabilidade e a extensão do dano, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e entendo como justa fixar a 
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indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos 

morais, a ser paga pela SKY Brasil Serviços Ltda à requerente Vanessa 

de Araújo e Silva, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu 

arbitramento (presente data), bem como declarar a inexistência do débito 

com relação ao contrato (Doc.Origem) nº 137479793. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais, bem como, os 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. e 

Cumpra-se. Várzea Grande, 27 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011896-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANNUBIA FERREIRA PIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020532-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA FERNANDA DAL BERTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA FERNANDA DAL BERTO RODRIGUES OAB - MT24220/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO STREIT FONTANA OAB - DF21404 (ADVOGADO(A))

ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA OAB - DF17075 

(ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017776-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN BATISTA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS OAB - RS60702-O (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005893-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA COSTA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-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))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo . ID: 31511694

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010865-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESUETE ACINDINA DAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010865-81.2020.8.11.0002. AUTOR: 

JESUETE ACINDINA DAS NEVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Compulsando os autos, observo que a 

parte autora descurou de apresentar requerimento administrativo prévio, 

requisito considerado essencial para o processamento da demanda. 

Nesse passo, saliento que em que pese este magistrado anteriormente 

tenha se filiado ao entendimento de desnecessidade de requerimento 

prévio para o ajuizamento da ação de cobrança de Seguro DPVAT, 

atualmente o Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao 

considerar a exigibilidade do requerimento como condição para o exercício 

do direito de ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito , razão pela qual certo que a exigência 

de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao direito de 

ação (art. 5º, XXV, CF), conforme entendimento firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 250 de 345



839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Assim, determino, venha a 

parte autora, em consonância com os egrégios tribunais pátrios, 

apresentar nos autos requerimento administrativo formulado junto à 

Seguradora requerida, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010853-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROGRESSO FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010853-67.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

HELENA APARECIDA DOS SANTOS REQUERIDO: PROGRESSO FOMENTO 

MERCANTIL LTDA - ME Vistos, etc. Solicite-se ao Juízo deprecante os 

documentos relacionados no art. 260, inc. II, do CPC, em especial a 

procuração, aguarde-se por 30 (trinta) dias. Na hipótese de não 

atendimento, devolva-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016809-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NED SILVA DA CRUZ (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016809-98.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME REU: 

ANTONIO NED SILVA DA CRUZ 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 na forma pugnada 

(id. 28658414) 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007152-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(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))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006264-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DO NASCIMENTO AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009181-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CONCEICAO DE CAMPOS BARREIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016882-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA DAMACENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007291-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELIS DA CONCEICAO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004540-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR DUARTE DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004540-27.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JUCIMAR DUARTE DE CAMARGO REU: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO 

LTDA - ME, GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS 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 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 nos endereços da 

busca 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: 1006172-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO (AUTOR(A))

MARCIO DE NATAL ARCANJO (AUTOR(A))

SORAIDE ISABEL FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI OAB - MT27357/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006172-54.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO, MARCIO DE NATAL ARCANJO, 

SORAIDE ISABEL FERREIRA REU: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, 

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 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 
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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: 1005672-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS ANTUNES DUARTE (REU)

EDIVALDO MANOEL DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005672-22.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ALLIANZ SEGUROS S/A REU: EDIVALDO MANOEL DA SILVA, JOAO 

MARCOS ANTUNES DUARTE 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 via mandado, 

conforme pugnado 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004844-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANA BROLLEZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPRIANO FRANCISCO CARAN (REU)

Outros Interessados:

Maria José Santos (CONFINANTES)

Antônio Severo de Sales (CONFINANTES)

João Antônio da Silva (CONFINANTES)

Nazário Alves de Arruda (CONFINANTES)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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VÁRZEA GRANDE Processo: 1004844-60.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDIANA BROLLEZZI REU: CIPRIANO FRANCISCO CARAN Vistos, 

Compulsando os autos observo que até o presente momento houve a 

citação apenas do confinante Nazário Alves de Arruda, conforme se 

observa do teor da certidão de id. 15112392. Dessa forma, determino que 

a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, indique os atuais confinantes 

do imóvel e eventuais endereços destes para que posteriormente seja 

realizada a tentativa de citação. Cumprida a determinação supra 

expeça-se mandado de visando a citação dos confinantes. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010556-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J.R. DE VASCONCELOS CONSTRUCOES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA LEITE FERNANDES OAB - SP283830 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. (REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010556-60.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

J.R. DE VASCONCELOS CONSTRUCOES - ME REU: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA., RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A Vistos, A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita, de modo que a AÇÃO MONITÓRIA é pertinente (art. 700, 

CPC/2015). Defiro, pois, a CITAÇÃO via mandado judicial (art. 701, 

CPC/2015), constando o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de 05% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa, anotando-se, nesse mandado que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, 

CPC/2015). Conste, ainda, do MANDADO que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos, nos próprios autos, conforme art. 702 do 

CPC/2015, e que, caso não seja realizado o pagamento ou apresentados 

os respectivos embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, 

observando-se, no que couber, o Título II, do Livro I, da Parte Especial do 

Código de Processo Civil (art. 701, § 2º, CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006360-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IURY WENDELL DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006360-81.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

IURY WENDELL DE OLIVEIRA ALVES REU: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010913-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FONTES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010913-40.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA EXECUTADO: BRUNO FONTES DA SILVA Vistos. 

Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das 

custas e despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a 

incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002861-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS PEREIRA (REU)

CARLA THAIS ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002861-89.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REU: MAYCON 

DOUGLAS PEREIRA, CARLA THAIS ARAUJO 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004039-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEZIO GERONIMO BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010932-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSEFA BASTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON HENRIQUE DA SILVA LOPES (REU)

MAURI XAVIER LOPES (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010932-46.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOAQUIM JOSEFA BASTOS REU: WEVERTON HENRIQUE DA SILVA 

LOPES, MAURI XAVIER LOPES Vistos, De entrada, observo que os 

documentos apresentados nos autos encontram-se total ou parcialmente 

ilegíveis, em desconformidade com o que preceitua o §1º, do art. 14, da 

Resolução n°. 185/2013, a qual institui o Sistema PJE, que assim dispõe: 

“Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e 

os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder 

Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas 

procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força 

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 

de adulteração. § 1º Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou 

digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, 

especialmente quanto à sua legibilidade”. Posto isso, determino, venha a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos documentos 

legíveis, atentando-se quanto à necessidade de que estes sejam cópias 

completas e de fácil leitura, com boa qualidade de visualização, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004094-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA JORDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA (EXECUTADO)

RENATA GRASIELY BORDINOSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a exequente para que aporte, no prazo de 

05(cinco) dias, os dados da instituição bancária (nome e nº do banco), 

agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, tudo nos termos da 

decisão/sentença retro. Por oportuno, registro que para levantamento de 

valores em conta cuja titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a 

procuração deverá conter poderes específicos para tal, nos termos do 

art. 105 do CPC. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010928-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIAS JOAQUIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA SILVA MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010928-09.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ELIAS JOAQUIM DA SILVA EXECUTADO: ROSANGELA DA SILVA 

MEDEIROS Vistos, etc. Da detida analise dos autos, observo que a parte 

autora colacionou na exordial contrato particular de compra e venda de 

veículo no Id. 31547176, contudo, constato que o mesmo não atende ao 

requisito disposto no art. 784, III, do CPC. Isso porque, o referido 

documento particular, apesar de assinado pela devedora, está 

desacompanhado da assinatura de 02 (duas) testemunhas, não 

configurando-se, portanto, em título executivo extrajudicial hábil para 

embasar ação executiva. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE 

PROMESSA DE COMPRA EVENDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS 

TESTEMUNHAS. CONTRATO ADITIVO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS E DA DEVEDORA PRINCIPAL. INEXEQUIBILIDADE 

DOS TÍTULOS QUE APARELHAM A EXECUÇÃO. 1- Apenas é título 

executivo "o documento particular assinado pelo devedor e por duas 

testemunhas", conforme dispõe o art. 585, II, do CPC. 2 - Recurso especial 

ao qual se dá provimento. (REsp 598094 RS 2003/0181023-4, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/BA), DJe 03/03/2010). Outrossim, as cópias dos 

cheques também apresentados no id. 31547176 aparentemente se 

encontram vencidos, desacompanhados de protesto, o que torna inviável 

a execução de tais títulos. Destarte, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos um dos títulos previstos no 

art. 784 do CPC a fim de embasar ação executiva, ou indicar sob qual rito 

pretende seja a demanda processada, seja ação de cobrança, seja ação 

monitória, atentando-se quanto à necessidade de adequação dos pedidos, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016587-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

EMILLY CRISTINA BOM DESPACHO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD GOMES DE CARVALHO OAB - MT10143-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO OAB - MT17081-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REU)

VANIELE LUCIA DE ARRUDA (REU)

MURILO MAURO CORREA RIBEIRO (REU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1016587-33.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): FABIO RODRIGUES DOS SANTOS, EMILLY CRISTINA BOM 

DESPACHO RIBEIRO REU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA - ME, CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS 

LTDA - ME, VANIELE LUCIA DE ARRUDA, MURILO MAURO CORREA 

RIBEIRO Vistos etc. Em virtude da declaração da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que classificou como pandemia a proliferação da doença 

causada pelo coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a 

transmissão entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores 

do Direito, com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o próximo dia 06.05.2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

redesignação do ato. Às providências. Várzea Grande, 27 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006120-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006120-58.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Acolho à emenda da 

inicial, a fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o 

pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos 

no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se 

presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do 

autor é evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar a origem da cobrança. Deste modo, defiro a inversão do ônus 

da prova, conforme postulado. No impulso, em que pese a manifestação 

expressa da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 24/08/2020 às 17h00 a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Intime-se a parte autora pessoalmente, uma vez que representada pela 

Defensoria Pública. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001719-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADONNA TUR LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA SICREDI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-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: 1001719-21.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MADONNA TUR LTDA REU: COOPERATIVA SICREDI Vistos, À vista da 

apresentação do laudo pericial sem insurgência pelas partes, dou por 

encerrada a instrução processual. No impulso do processo, venham as 

partes apresentarem os memoriais finais escritos no prazo comum de 15 

(quinze) dias Oportunamente, voltem-me os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004732-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (RECONVINTE)

VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES (RECONVINDO)

CLARO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte recorrida (requerida/reconvinte) 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003933-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEA DE SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

MARISONIA MACEDO RODRIGUES (AUTOR(A))

IVANOREIA FERREIRA CARVALHO (AUTOR(A))

MARIO FRIZANCO (AUTOR(A))

MARIA ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003933-14.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

IVANOREIA FERREIRA CARVALHO, DULCINEA DE SOUZA BARBOSA, 

MARISONIA MACEDO RODRIGUES, MARIO FRIZANCO, MARIA ANTONIA 

DA SILVA REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a Caixa Econômica Federal peticionou nos autos e solicitou a 

sua remessa à Justiça Federal, pois possui interesse no objeto da lide (id. 

26930924). Pois bem, a Súmula n.º 150, do colendo Superior Tribunal De 

Justiça dispõe que “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência 

de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, 

suas autarquias ou empresas públicas”, bem como a Súmula n.º 61, do 

extinto Tribunal Federal De Recursos que “para configurar a competência 

da Justiça Federal, é necessário que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal, ao intervir como assistente, demonstre legítimo 

interesse jurídico no deslinde da demanda, não bastando a simples 

alegação de interesse na causa”. Ainda, nas ações em que se discute 

contrato de seguro de apólice pública garantida pelo Fundo de 

Compensação de Variações Salariais (Ramo 66), há interesse da Caixa 

Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo 

necessário. Posto isso, declino de minha competência para conhecer e 

prover a espécie e determino que sejam encaminhados os autos a uma 

das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal em Cuiabá-MT, nos 

termos da fundamentação supra. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005073-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINA MEIRE LEANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AEROPORTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA OAB - MT6173-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005073-83.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

VALDINA MEIRE LEANDRO DA SILVA REU: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

AEROPORTO Vistos, Considerando que amas as partes manifestaram 

interesse na composição amigável, designo audiência de conciliação para 

o dia 24/08/2020, às 16:00 horas, o que faço com fulcro no art. 139, inciso 

V, do CPC, ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte requerida intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente. Intime-se a parte requerente 

pessoalmente para o comparecimento no ato acima descrito, tendo em 

vista que esta é assistida pela Defensoria Pública. Outrossim, observo que 

a parte requerida apresentou contestação e reconvenção no id. 

21325810, contudo deixou de promover o recolhimento das custas 

processuais e indicar o valor da causa reconvencional. Deste modo, 

considerando que a reconvenção é um modo de exercício do direito de 

ação por parte do requerido contra o autor, contra-atacando a pretensão 

deduzida na lide principal, buscando um pronunciamento judicial em seu 

favor, faz-se necessário o recolhimento de custas/taxas para sua regular 

distribuição e o preenchimento dos requisitos da petição inicial (art. 

292/CPC). Sendo assim, determino que a requerida/reconvinte recolha as 

custas e taxas judiciárias atinente a distribuição da ação reconvencional, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição 

da reconvenção, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, ou 

demonstre documentalmente a impossibilidade de fazê-lo, bem como 

deverá indicar o valor da causa reconvencional, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). Ciência a Defensoria 

Pública. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009553-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUIANA TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE DA SILVA ALMEIDA (REU)

BANCO PAN (REU)
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009553-70.2020.8.11.0002. Vistos. Guiana 

Transportes Ltda. propôs a presente ação de obrigação de fazer 

decorrente da não transferência do veículo com pedido de tutela 

antecipada em face de Luciane da Silva Almeida e Banco Pan S/A, 

aduzindo que ter vendido o veículo Ford Ecoesport, Ano/Modelo 

2009/2009, Placa NPP1312 em meados de 2014 para a primeira requerida, 

tendo-lhe entregue todos os documentos assinados a fim de que esta 

promovesse a transferência do bem no prazo de 30 (trinta) dias. Assim, 

afirma que após a venda, em 20/08/2014, foi realizada alienação fiduciária 

no bem pelo segundo requerido, em favor da primeira requerida, de modo 

que acreditou que o veículo já havia sido transferido. Contudo, afirma ter 

sido surpreendida no início do ano de 2019 com um protesto em seu nome, 

decorrente de multas pendentes no veículo que fora vendido à primeira 

requerida. Destarte, requer a concessão de tutela de urgência para que 

seja determinado o cancelamento dos protestos em nome da autora 

apontado pela PGE-MT referente aos débitos do veículo FORD 

ECOESPORT, ano 2009/2009, placa NPP 1312 - COR: Prata - RENAVAM: 

00137866364, bem como seja determinado que a parte requerida efetive a 

transferência do veículo, das multas e pontos para o seu nome, sob pena 

de multa. É a síntese do necessário. DECIDO. Trata-se de tutela antecipada 

em caráter incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, formulada no 

bojo do processo em que se pretende a tutela definitiva, no intuito de 

adiantar seus efeitos. A tutela antecipada, ou satisfativa, depende da 

coexistência dos seguintes requisitos: a contemporaneidade da medida, o 

requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, 

com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o art. 300, §3º, 

do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela 

na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão 

deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que 

o pedido de transferência do veículo, multas e débitos para o nome da 

parte requerida, refere-se à pretensão final da demanda, além de decorrer 

em consequências fáticas irreversíveis. Sobre o tema, Ernani Fidélis dos 

Santos escreve que: "antecipação, em seus efeitos processuais, é 

provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. 

A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as 

coisas ao estado anterior.” [1] Dessa sorte, tenho que o acatamento da 

pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma 

sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do 

contraditório, o que importaria em precipitação temerária. É preciso, 

portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a 

necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. Nesse 

sentido, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO 

INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Ademais, o perigo de dano também 

não restou demonstrado, porquanto a parte autora afirma que tomou 

conhecimento de que a parte requerida não havia transferido o veículo 

para o seu nome no início do ano de 2019, ao passo que propôs a 

presente demanda apenas em 27.03.2020, o que coloca em dúvida os 

fatos narrados na inicial, especialmente quanto a urgência pugnada. 

Igualmente, entendo que o pedido visando “o cancelamento de protestos 

em nome da autora apontado pela PGE-MT referente aos débitos do 

veículo FORD ECOESPORT, ano 2009/2009, placa NPP 1312 - COR: Prata - 

RENAVAM: 00137866364” não merece acolhida, na medida em que para 

se determinar o cancelamento de tais cobranças se faria necessário, de 

antemão, que o Estado estivesse no polo passivo da demanda, uma vez 

que é o credor da referida dívida. Finalmente, ressalto que a parte autora 

sequer apresentou cópia dos protestos supostamente levados à efeito 

pelo Estado de Mato Grosso em decorrência do não pagamento dos 

débitos pendentes sob o veículo. Pelo exposto, considerando que não 

restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem 

como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento 

prematuro da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela formulado na inicial. 

No impulso, em que pese a ausência de manifestação expressa da parte 

autora quanto ao seu interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), 

com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 24/08/2020, às 16h30 a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Novíssimos Perfis do Processo Civil 

Brasileiro, 1999, pág. 34.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004847-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO NATALINO RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004847-78.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

THIAGO NATALINO RONDON REU: RODRIGO BRANDÃO CORREA 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 requerida contesta a concessão do 

benefício da justiça gratuita deferido ao autor, alegando que ele contratou 

advogado particular causando certa dúvida sobre o seu atual esta 

financeiro, razão pela qual deve o autor recolher as custas processuais. 

Com efeito, entendo que desmerece acolhimento o pedido elaborado para 

revogar a concessão do benefício de gratuidade judiciária, à vista de que 

o ônus da prova quanto a capacidade financeira do autor recai sobre o 

requerido, a qual não se desincumbiu de tal mister. Deste modo, não 

merece prosperar a pretensão do requerido até porque ela se limitou a 

apresentar alegações genéricas e desamparadas de quaisquer provas. 

Ademais, já existe nos autos declaração de hipossuficiência do autor, 

conforme se observa no id. 20472131, sendo certo que o documento 

possui presunção de veracidade, prevalecendo até prova em contrário, 

ônus do qual o requerido não se desincumbiu. A esse propósito: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 258 de 345



“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 ao autor. Outrossim, considerando que não há outras 

preliminares ou irregularidades a serem sanadas dou por saneado o feito 

e passo a fixar os pontos controvertidos da demanda: a) se o requerente 

se encontrava sob efeito de medicação, fortes dores e trauma psicológico 

no momento em que celebrou o contrato de honorários advocatícios com o 

requerido; b), se positivo o item anterior, se o requerente tinha ciência que 

o contrato de honorários dizia respeito ao ingresso de ação de cobrança 

de seguro DPVAT e ação declaratória de inexistência de débito em face 

do Banco do Brasil; c) a validade da cláusula de permite a execução do 

contrato de honorários advocatícios com base no valor da causa; d) se o 

requerido está obrigado a pagar as custas e despesas processuais, bem 

como a multa por litigância de má fé e honorários de advogado, declarados 

na Sentença ajuizada em desfavor do Banco do Brasil e, e) se os fatos 

em questão ensejaram danos morais e a sua extensão. Diante da natureza 

da controvérsia, defiro a produção de prova oral, consistente apenas na 

oitiva de testemunhas requerida pela parte autora em sua inicial (id. 

20472129), devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Indefiro o 

depoimento pessoal das partes, uma vez que suas declarações já foram 

delineadas na fase postulatória. Por fim, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10/09/2020, às 15:30 horas. Desde já ficam os 

advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever de 

informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 20 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 o necessário. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016335-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAMEDES ALMEIDA DE MORAES (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:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016335-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

FERNANDO MAMEDES ALMEIDA DE MORAES REQUERIDO: CAPEMISA 

SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A Vistos, etc. 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 falta de interesse de agir Aduz 

a requerida a falta de interesse de agir, sob a alegação de não houve 

recusa ao pagamento da indenização, pois a parte autora não encaminhou 

os documentos necessários à apuração do sinistro, devendo a presente 

demanda ser extinta sem o julgamento de mérito. Da análise da presente 

preliminar entendo que a ela não merece prosperar, uma vez que o prévio 

requerimento administrativo ou a falta de encaminhamento dos 

documentos necessários à apuração do sinistro não ensejam a extinção 

do feito por carência de interesse processual. Isso porque o acesso ao 

Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia solicitação ou 

oposição administrativa, sob pena de afronta ao art. 5°, XXXV, da 

Constituição Federal. Nesse sentido tem sido a orientação jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – ALEGAÇÃO DE 

IMPOSSIBILDIADE JURÍDICA DO PEDIDO DE PAGAMENTO DO SEGURO – 

INADMISSIBILIDADE – PATENTE INTERESSE DE AGIR – DESNCESSIDADE 

DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA 

DE VIGÊNCIA DA APÓLICE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO - 

RAZÃO DE SER FUNCIONÁRIO DE EMPRESA QUE FIRMOU CONTRATO DE 

SEGURO COM A SEGURADORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 

COMPROVAÇÃO DE BENEFICIÁRIA/COMPANHEIRA – COMPROVAÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DO 

SEGURO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 219 DO CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362 – APELO PROVIDO 

PARCIALMENTE.(...) Não há que se falar em ausência de interesse de agir 

da beneficiária, pois não está ela obrigada a esgotar a via administrativa, 

antes de adentrar a seara judicial. Não há que se falar em falta de vigência 

da apólice do seguro perseguido, quando não há provas da referida 

argumentação. Nos termos do artigo 219 do CPC, no que se refere a juros 

moratórios a sua incidência ocorre desde a citação válida. Quanto à 

correção monetária, à luz da Súmula 362 do STJ, ela incide a partir do 

arbitramento.” (TJMT - Ap 142108/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no 

DJE 20/05/2015) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO 

DA VIA ADMINISTRATIVA. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Carência de interesse 

processual inocorrente. Prescindibilidade de comprovação de prévio 

pedido ou recusa administrativa para o ajuizamento da ação. 2. A falta de 

aviso de sinistro não é óbice para o ajuizamento da ação, porque a 

obtenção da tutela jurisdicional não resta condicionada a qualquer 

requerimento de cunho administrativo. 3. Impossibilidade de aplicação do 

art. 515, § 3°, do CPC, no caso concreto. Sentença desconstituída. 

Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. 4. Dever da 

seguradora de notificar o segurado em mora, oportunizando a sua 

purgação. A cláusula contratual que autoriza o cancelamento automático 

e/ou suspensão de modo unilateral pela seguradora é nula de pleno direito, 

conforme artigo 51, incisos IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor. 

Cobertura securitária devida. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068600097, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

27/04/2016) “APELAÇÃO CIVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DE VIDA. PEDIDO ADMINISTRATIVO ARQUIVADO POR FALTA DE 

DOCUMENTOS. NEGATIVA DA SEGURADORA NA VIA ADMINISTRATIVA. 

1. Prescindibilidade de comprovação de prévio pedido ou recusa 

administrativa para o ajuizamento da ação. A falta de aviso de sinistro não 

é óbice para o ajuizamento da ação ou reconhecimento do dever de 

cobertura, porque a obtenção da tutela jurisdicional não resta 

condicionada a qualquer requerimento de cunho administrativo, tampouco 

foi indicada a ausência de documento essencial. 2. Impossibilidade de 

aplicação do art. 1013, §3°, do CPC, no caso concreto. Sentença 

desconstituída. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUIDA.” 

(Apelação Cível, Nº 70083670703, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 15-04-2020) 

Outrossim, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às 

partes a prevalência do direito. Com estas considerações, afasto essa 

preliminar. Da impugnação a justiça gratuita A requerida contesta a 

concessão do benefício da justiça gratuita deferido ao autor, alegando que 

ele não comprovou nos autos a sua alegada hipossuficiência, razão pela 

qual requereu a revogação do benefício. Com efeito, entendo que 

desmerece acolhimento o pedido elaborado para revogar a concessão do 

benefício de gratuidade judiciária, à vista de que o ônus da prova quanto a 

capacidade financeira do autor recai sobre a requerida, a qual não se 
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desincumbiu de tal mister. Deste modo, não merece prosperar a pretensão 

da requerida até porque ela se limitou a apresentar alegações genéricas e 

desamparadas de quaisquer provas. Ademais, já existe nos autos 

declaração de hipossuficiência do autor, conforme se observa no id. 

25614652, sendo certo que o documento possui presunção de 

veracidade, prevalecendo até prova em contrário, ônus do qual o 

requerido não se desincumbiu. A esse propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça gratuita pode ser 

formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos 

termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples declaração de pobreza 

do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Em não 

havendo contraprova deve prevalecer”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio 

de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação 

da súmula em 04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa 

questão prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita 

concedida ao autor. Dos pontos controvertidos De acordo com os autos e 

da natureza da ação, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se a 

parte autora teve a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total 

ou parcial em razão da lesão decorrente do acidente de trânsito objeto do 

processo; b) se positiva, qual o grau desta lesão e, c) em caso de a parte 

autora fazer jus ao recebimento da diferença do seguro e qual o seu 

respectivo valor e, d) se os fatos ensejaram danos morais e a sua 

extensão e, Das provas Outrossim, ante a controvérsia instalada, defiro a 

produção de prova pericial formulada pela parte autora no item IX da 

petição inicial de id. 25614338, pois entendo que se trata de prova 

imprescindível para o deslinde do feito. Indefiro o depoimento pessoal das 

partes, uma vez que as declarações já foram delineadas na fase 

postulatória. Dessa, nomeio como perito o Dr. George Salvador Brito Alves 

Lima, que poderá ser encontrado na Av. Rubens de Mendonça, n. 3061, 

Ed. Maison Royale, Apto 1002, Bairro Alvorada, Cuiabá, Cep: 78.050-000; 

e-mail: gsbalv@hotmail.com e george.salvador@terra.com.br; fone: 9221 

0301; 3644 8594; 9981 1533. Intime-o para aceitar a nomeação, bem como 

de que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, de forma que os 

honorários periciais serão arcados pelo Estado (art. 95, § 3º, II, do CPC), 

Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e 

cinquenta reais), de acordo com os valores impostos na Tabela de 

Honorários fixados por meio da Resolução n. 232 do CNJ, salientando que 

será que será expedida certidão em favor da Sr. Perito referente ao valor 

dos honorários em momento oportuno, para cobrança junto ao Estado de 

Mato Grosso. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Oportunamente, intime-se o perito com cópia dos quesitos das 

partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes e 

eventuais assistentes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Venham às 

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 “A e 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intimem-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013000-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. M. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013000-03.2019.8.11.0002. AUTOR(A): M. 

P. M. V. REU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos, Trata-se de ação de responsabilidade civil c/c rescisão de 

contrato de tutela antecipada com dano moral ajuizada por MARIA PAULA 

MARCONDES VIANA em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA 

DE VIAGENS S/A, aduzindo, em suma, que juntamente com sua avó e pais 

realizaram a compra de passagens aéreas junto a empresa requerida, 

com destino a cidade de Porto Seguro/BA, com data de embarque em 

16.08.2019 e retorno em 21.08.2019. Todavia, a viagem restou frustrada, 

pois na ocasião de realizar o check-in foram surpreendidos com várias 

solicitações das quais não sabiam e não haviam sido alertados pela 

empresa requerida, o que levou a autora, menor de idade, a ser impedida 

de embarcar, pois não portava documento de RG ou autorização judicial, 

mesmo estando acompanhada pelos seus genitores. Afirma que a 

requerida deixou de prestar informações no momento da venda das 

passagens acerca da necessidade de apresentação de RG no momento 

do embarque, motivando o cancelamento da viagem e a frustração da 

autora, assim como dos demais integrantes da viagem. Diante desses 

fatos e da falha na prestação de serviços, requereu a condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00. A 

inicial veio instruída com documentos. Designada audiência de conciliação, 

esta restou infrutífera (id. 26717042). A requerida apresentou 

contestação no id. 27486785, que veio instruída com documentos, 

aduzindo que não há dúvidas quanto a necessidade de se portar 

documento de identificação ao realizar uma viagem aérea, e tal informação 

consta em qualquer meio de comunicação, se tratando de uma informação 

básica de acesso a todos, inclusive está disponível no site da contestante. 

Assim, se houve algum impedimento do embarque da autora, este se deu 

em razão das regras da companhia aérea e não por culpa da contestante. 

No mais, contesta o pedido indenizatório por entender que não restou 

comprovada a prática de ato ilícito pela contestante e ao final requerer a 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 27908889. Instadas as partes a 

manifestarem sobre a produção de provas, apenas a requerida veio aos 

autos por meio da petição de id. 29627346 requerendo o julgamento 

antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. Em síntese, é o 

RELATÓRIO. Fundamento. Decido. A princípio, tenho que o feito comporta 

julgamento antecipado, pois, não obstante se tratar de questão de fato e 

de direito, não vislumbro necessidade de produção de provas em 

audiência, segundo autoriza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Cuida-se de ação ordinária indenizatória por danos morais proposta por 

Maria Paula Marcondes Viana, menor representada por seu genitor 

Luciano Paituri Marcondes Pereira Viana, em face de CVC Brasil 

Operadora e Agência de Viagens S.A., objetivando a condenação da 

requerida ao pagamento de quantia em dinheiro, a título de reparação de 

danos morais, ao argumento de que a requerida descumpriu seu dever de 

informação ao não alertar seus genitores sobre a necessidade de 

apresentação de documento de identificação (RG) por ocasião do 

embarque, mesmo estando a autora acompanhada de seus genitores. Pois 

bem. Sabe-se que a responsabilidade imputável ao prestador de serviço é 

de natureza objetiva, segundo dicção do art. 14 do CDC. Nesse contexto, 

a responsabilidade da empresa requerida independe da existência de 

culpa e abrange o dever de prestar informações suficientes e adequadas 

sobre a fruição e os riscos do serviço, somente podendo ser elidida a sua 

responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso 

fortuito ou força maior (art. 14, § 3, CDC). No que respeito em específico 

ao dever de informação, trata-se de um princípio fundamental do Código 

de Defesa do Consumidor e vem descrito no art. 6º, inciso III, como sendo 

um direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem” Com efeito, na sistemática 
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implantada pelo CDC, o fornecedor está obrigado a prestar todas as 

informações acerca do produto e do serviço, suas características, 

qualidades, riscos, preços, etc., de maneira clara e precisa, não se 

admitindo falhar ou omissões. No caso concreto, verifico que a requerida 

cumpriu com o seu dever de informação. Isso porque, além de ser de 

conhecimento público e notório as exigências de documentos para 

embarques de menores, os contratos firmados com a requerida e juntados 

nos ids. 24113175 e 24113176 traz informações clara acerca da 

necessidade de apresentação de RG original por ocasião do embarque. 

Assim consta: “DECLARAÇÃO DE PORTE DE DOCUMENTOS Eu declaro ter 

sido informado pela AGÊNCIA DE VIAGENS que para realizar a viagem é 

necessário que eu e meus acompanhantes apresentes os seguintes 

documentos: EMBARQUE VIAGENS NACIONAIS RG original (ou cópia 

autenticada), em bom estado e que identifique com clareza o seu portador, 

com data de emissão inferior a dez anos” Tal advertência também consta 

nos vouchers – documentação de viagem, fornecido à genitora da autora, 

no qual há menção expressa em relação à documentação a ser 

apresentada por ocasião do embarque, quer seja: “É obrigatória a 

apresentação dos documentos de identificação originais válidos de todos 

os passageiros no ato do embarque” (id. 24113178). Deverás, o que se 

observa é que não houve ausência do dever de informação por parte da 

requerida, na medida em que, mesmo que os vouchers tenham sido 

entregues próximos ao embarque, a informação quanto à documentação 

para viagem sempre esteve à disposição da autora, inclusive no contrato 

celebrado com a requerida. Nem se diga que a informação não está 

suficientemente clara, pois tanto o contrato, como os vouchers, contém 

informações objetivas sobre a necessidade de apresentação de 

documentação de identificação por parte de todos que iriam realizar o 

embarque, não abrindo margens para outras interpretações, nem mesmo 

exceções. Ademais, não se pode perder de vista que a apresentação do 

documento de identificação no momento do embarque se trata de um meio 

de comprovação da relação familiar entre a autora e as pessoas com 

quem ela realizaria o embarque, ou seja, constituiu um meio de segurança 

para o trânsito de crianças, dentro e fora do território nacional. Trata-se, 

portanto, de um documento obrigatório que, salvo melhor juízo, deveria 

estar necessariamente na posse dos genitores da autora, 

independentemente de qualquer advertência da requerida nesse sentido. 

Aliás, à época do embarque (16.08.2019) a autora já possuía registro 

geral (RG) expedido desde 08.02.2019 (id. 24113170), não se sabendo o 

motivo pelo qual ela ou seus genitores na ocasião da viagem não o 

portava. Talvez por mero esquecimento. Senão fosse o registro geral, 

outro documento a autora deveria apresentar na ocasião do embarque 

para comprovar sua relação de parentesco com seus genitores e, ao que 

consta dos autos, nenhum outro documento foi apresentado. Nesse 

cenário fica evidente a culpa exclusiva dos genitores da autora pelo 

evento, os quais não agiram com a devida cautela no sentido de verificar 

se estavam portando todos os documentos que a ocasião exigia e que 

foram informados pela requerida. Mesmo que a requerida deva responder 

objetivamente “pela reparação dos danos causados aos consumidores 

por defeitos relativos à prestação de serviços”, nos termos do já 

mencionado art. 14 do CDC, não havendo defeito na prestação do serviço, 

não há que se falar em configuração da responsabilidade civil, muito 

menos in casu em que houve culpa exclusiva de terceiros, quer seja, 

genitores da autora, conforme prevê o art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. 

Desta forma, mesmo que a autora tenha sofrido abalo moral, este não 

pode ser atribuído a requerida (agência de turismo), pois a impossibilidade 

de identificação da autora perante a companhia aérea não ocorreu por 

qualquer ato praticado pela empresa requerida, mas sim pelos genitores 

da autora. Sobre o tema, por analogia, transcrevo o seguinte julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PELO ENDEREÇO 

ELETRÔNICO DA DEMANDADA "DECOLAR.COM". VOO INTERNACIONAL. 

VIAGEM COM DESTINO À CANCÚN E ESCALA NOS ESTADOS UNIDOS. 

DEMANDANTES QUE NÃO POSSUÍAM VISTO DE PASSAGEM PARA O 

PAÍS DE ESCALA E TIVERAM SUA VIAGEM FRUSTRADA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. 1. AVENTADA FALHA NO 

DEVER DE INFORMAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA, QUE NÃO TERIA 

ALERTADO ACERCA DA NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DO VISTO. 

INSUBSISTÊNCIA. ORIENTAÇÕES DISPONIBILIZADAS NAS CONDIÇÕES DE 

COMPRA DO SITE. 2. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 14, § 3º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

SENTENÇA MANTIDA. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." 

(Apelação Cível n. 0300951-73.2014.8.24.0037, de Joaçaba, rel. Des. 

Raulino Jacó Brüning, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 25-1-2018). Dessa 

forma, ausente os pressupostos que informam a espécie, a improcedência 

do pedido de dano moral é medida que se impõe. 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. Condeno a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de 

tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos 

patronos (CPC – § 2º, do art. 85). Todavia, sendo a requerente 

beneficiário 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. Transitado em julgado, 

determino sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se e Intimem-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007874-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Manifeste-se a parte Requerente no prazo de 10 (dez) dias através de 

seu patrono, quanto a ausência da devolução do AR da Carta de Citação 

expedida nesses Autos. ID 26780212 / 218.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010238-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SEBASTIAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

JANINE DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1010238-48.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 25 de FEVEREIRO de 2019, às 09h 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência 

supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um 

mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão 

ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em 

seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 
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acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 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). Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 09 de janeiro de 2019. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002517-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL RODRIGUES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora, por 

intermédio de seu patrono, para apresentar impugnação á contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007039-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DE CAMPOS VICENTE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar no prazo de 5(cinco) 

dias, acerca da certidão negativa de id 29971603.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004011-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Procedo a intimação das partes para que 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir ,sob pena de preclusão .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004011-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca do pagamento da condenação de id 31022345.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004331-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLETON MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para apresentar CONTRARRAZÕES, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007977-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA CLAY SEMPREBOM JOAZEIRO DE REZENDE (AUTOR(A))

ISAAC VILELA DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-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 : 

1007977-76.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): ISAAC VILELA DE REZENDE, SAMARA 

CLAY SEMPREBOM JOAZEIRO DE REZENDE Requerido: REU: BRDU SPE 

VARZEA GRANDE 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 especifique 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, 27 de abril de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007977-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA CLAY SEMPREBOM JOAZEIRO DE REZENDE (AUTOR(A))

ISAAC VILELA DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-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 : 

1007977-76.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): ISAAC VILELA DE REZENDE, SAMARA 

CLAY SEMPREBOM JOAZEIRO DE REZENDE Requerido: REU: BRDU SPE 

VARZEA GRANDE LTDA ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte requerida para que especifique 

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, 27 de abril de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42313 Nr: 10064-52.2001.811.0002

 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): CARLOS AUGUSTO MARTIN MONDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Ricardo Gazzi - OAB:6028-A, 

Dr. Ricardo Joao Zanatta - OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, remeti matéria para imprensa com intimação da parte autora, 

acerca do despacho de fls. 61

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39781 Nr: 7541-67.2001.811.0002

 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): ANTÔNIO CARLOS GOMES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. Ricardo Joao Zanata - 

OAB:8360, Ricardo Gazzi - OAB:6028-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, remeti matéria para imprensa com intimação da parte autora, 

acerca do despacho de fls. 67

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7944 Nr: 8204-84.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banestado Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR3 CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, remeti matéria para imprensa com intimação da parte autora, 

acerca do despacho de fls. 105

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316536 Nr: 12909-37.2013.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA, ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, EXECTIS 

ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, JOAO PAULO FORTUNATO, 

SCJOHSON DISTRIBUIÇÃO LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DOSMÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS D, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO 

VOTORANTIM S.A, BANCO DO BRASIL, PROCTER & GAMBLE DO BRASIL 

S/A, MONDELEZ BRASIL LTDA, SENA &ALEGRETTI LTDA, SENA 

RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA, SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

BAnco Industrial e Comercial S/A., EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, ALLIANZ SEGUROS S/A, CLARO S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, W A COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA, 

JACKSON MÁRIO DE SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, RED BULL 

DO BRASIL LTDA, KELLOGG BRASIL LTDA, MAKRO ATACADISTA S/A, 

PACTUAL SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA ME, EMBRATEC - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM 

LTDA., ELEVADORES OTIS LTDA, DIAGEO BRASIL LTDA, BANCO 

VOLKSWAGEM S/A, CLAUDINEY FALCÃO SANTOS, T.H.R. INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA 4º VARA CÍVEL DESTA COMARCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENISIO COELHO JÚNIOR - 

OAB:OAB/RJ 128.642, ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - 

OAB:20983/O, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 

4.677, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:MT 12.560, ANTONIO 

AUGUSTO GARCIA LEAL - OAB:OAB/SP152.186, BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:PE 21.678, CARLOS EDUARDO LEME 

ROMEIRO - OAB:SP 138.927, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:MT 15.104-A, Cleide Rosangela Hetzel - OAB:8244-B, CRISTIAN 

COLONHESE - OAB:241799/SP, CRISTIANE DENARDI MACHADO 

GALLUCCI - OAB:45441, DARLAN ADIB FARES - OAB:MT 9.265, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:OAB/MT 7680, ELTON 

CARLOS VIEIRA - OAB:OAB/MG 94.455, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT 13.431-B, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 6.848 

-B/MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, FABRÍCIO PALACIOS LEITE 

TOGASHI - OAB:SP 206.714, FELIPE ZORZAN ALVES - OAB:OAB/SP 

182.184, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEREDO - OAB:MT 

7.627-A, GILMAR ISRAEL DA SILVA - OAB:15163, GUSTAVO AMATO 

PISSINI - OAB:MT 13.842/A, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:OAB/MT9847, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4.611-A/MT, João Paulo Fortunato - OAB:CRC/MT 6763/0-9, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:MT 9.946, LEONARDO SULZER 

PARADA - OAB:11.846-B/MT, LUÍS ANTONIO MARCHIORI PERÍCOLO - 

OAB:OAB/MS 12.477, MARCO ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:MT 15.401, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247 MT, OSMAR SCHNEIDER 

- OAB:, Paulo Eduardo Machado Oliveira de Barcellos - 

OAB:79416/SP, PAULO FERNANDO SCHENEIDER - OAB:, RICARDO 

BARRETTO FERREIRA DA SILVA - OAB:SP 36.710, THIAGO 

FRANCISCO CAMPOS - OAB:, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o aporte da petição de fls. 5.326/5.341, determino a 

intimação do Administrador Judicial para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos.

Após, colha-se o parecer da representante do Ministério Público.

Por medida de celeridade e considerando a urgência dos pedidos 

determino que a Sra. Gestora Judiciária providencie a intimação por meio 

eletrônico do Administrador Judicial e do Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

As providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 481802 Nr: 2985-60.2017.811.0002

 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: MARILENE OLALIA DA CONCEIÇÃO, JOAO PAULO 

FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FORTUNATO - 

OAB:CRC/MT 6763/O-9, STELLA CAROLINA DA FONSECA ZEFERINO 

DA SILVA BARROS - OAB:MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 INTIMAR o Administrador Judicial, para manifestar acerca da 

manifestação da parte autora de fls. 40/53, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 547941 Nr: 14004-29.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A, BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME, MASSA FALIDA DE 

NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FONSECA CAMPOS - 

OAB:, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:MT 9.779, BRUNA 

PIRES PINTO - OAB:22610/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mario V.Neto - 

OAB:MT 15.948, Clovis Sguarezi Mussa de \Moraes - OAB:14.485, 
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VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 13.955

 Certifico que, remeto matéria para imprensa com intimação da parte 

autora, para manifestar no prazo de 10 dias, acerca da Petição do 

Administrador Judicial de fls. 21/22, onde informa que o crédito foi 

reconhecido nos autos principal da falência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 INTIMAR o administrador judicial manifestar no prazo de 05( cinco)dias, 

acerca do despacho de fls. 493, abaixo transcrita, conforme determinação 

de fls. 496: 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):

 Cod. Proc.: 592271 Nr: 16079-07.2019.811.0002

 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: MARINALVA ALVES CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANNA KALLY SPREAFICO - 

OAB:9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Administrador Judicial , no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da petição do autor de fls. 23/30

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 608907 Nr: 841-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, GIOVANI 

BIANCHI, VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR administrador judicial para emitir parecer em 15 (quinze) dias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000857-92.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO RIZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000857-92.2020.8.11.0051. REQUERENTE: ARMINDO RIZZI REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, De 

início, recebo a emenda à inicial. Considerando o valor atribuído à causa e 

a matéria em discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial 

instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). 

Defiro os benefícios da justiça gratuita, bem como a prioridade na 

tramitação processual por se tratar de pessoa idosa, se o caso. Anote-se. 

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise 

e parecer, que consignou: “a) Considerando-se o diagnóstico, câncer em 

estágio avançado, há necessidade de avaliação e programação de 

tratamento em serviço especializado – oncologia. b) O encaminhamento do 

paciente deve ocorrer através de solicitação, através da Central Estadual 

de Regulação, para os serviços de referência, conforme pactuação entre 

municípios. · Já realizado regulação, em 20/03/2020. c) Há no estado 

serviço credenciados, capacitados para atender essa demanda, sendo: 

Hospital Santa Casa e Hospital de Câncer de Mato Grosso. d) O 

procedimento solicitado é de caráter URGENTE. Visto necessidade de se 

estabelecer programação e início de tratamento.” Embora o NAT tenha 

atestado que o paciente encontra-se regulado para a demanda, em nova 

consulta no sistema SISREG III por este juízo não foi encontrada regulação 

do paciente quanto ao procedimento requerido de tratamento oncológico; 

há apenas regulação de consulta em oncologia, que consta como 

executante; todavia, não há qualquer observação ou encaminhamento do 

paciente para internação via SISREG. Em que pese a urgência na 

internação do paciente e da gravidade da patologia que o acomete, faz-se 

imprescindível sua regulação para o procedimento pretendido junto ao 

sistema SISREG para que as providências necessárias ao tratamento 

possam ser tomadas. Para a apreciação do pedido de tutela de urgência, 

faz-se necessária a comprovação pela parte Autora da regulação para o 

procedimento pleiteado, conforme recomendação do Enunciado 03 da III 

Jornada de Direito da Saúde. Aliado a isto, é importante ressaltar o artigo 

196 da CF/88 dispõe que a saúde é um direito de todos e um dever do 

Estado, de sorte que os entes públicos são obrigados a disponibilizar 

todos os procedimentos necessários para a manutenção da saúde de 

seus cidadãos. Embora estejam previstos na tabela do SUS, deve-se se 

atentar ao princípio da isonomia, pois determinar que o Autor se submeta 

ao procedimento requerido sem observar a fila de espera prejudica, ainda 

que indiretamente, outros indivíduos que igualmente aguardam a prestação 

de serviços condizentes à saúde pública. Desse modo, em atenção às 

informações prestadas pelo NAT e considerando os documentos juntados 

aos autos, intime-se a parte Requerente para que junte aos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a comprovação da solicitação administrativa 

para internação para tratamento oncológico junto ao sistema SISREG III, 

sob pena de indeferimento. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo 

acima, promova-se a imediata conclusão. Às providências. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007165-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA RODRIGUES CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO OAB - MT23761/O (ADVOGADO(A))

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007165-97.2020.8.11.0002. AUTOR(A): SILVIA RODRIGUES CORREIA 

REU: MUNICIPIO DE COLIDER, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Tratam-se os autos de ação de obrigação de fazer em favor de Silvia 

Rodrigues Correia visando compelir os requeridos a fornecerem os 

medicamentos Xarelto 20mg (Rivaroxabana) e Daflon (diosmina + 

hesperidina), diante do diagnóstico de trombose venosa profunda. Em ID. 

30121194 este juízo determinou que a parte autora trouxesse aos autos 

justificativa médica para a prescrição dos medicamentos Xarelto 20mg 

(Rivaroxabana) e Daflon (diosmina + hesperidina) em detrimento dos 
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demais medicamentos dispensados pelo SUS para a patologia do autor, 

devendo esclarecer no laudo se a Parte Autora já realizou o uso dos 

medicamentos, justificar se tal alternativa foi esgotada ou se a medicação 

é inviável ao seu quadro clínico. Diante disto, em ID. 30559782 a parte 

autora, em suma, requereu que fosse determinada a intimação do médico 

vascular responsável pela prescrição dos medicamentos, para que ele 

trouxesse aos autos o prontuário médico da autora, bem como que 

realizasse justificativa médica nos termos da determinação do juízo. É o 

relatório. Inicialmente, importante destacar que para concessão de tutela 

antecipada os dois requisitos legais devem estar bem configurados, tanto 

a probabilidade do direito como a urgência do caso. Nesse sentido, 

destaco que conforme entendimento firmado em entendimento nº 106/STJ, 

para“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos 

normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, 

observados os usos autorizados pela agência”. Aliado ao exposto, ainda 

devemos relembrar que o art. 373 do Código de Processo Civil estabelece 

que caberá ao autor a demonstração de fatos constitutivos de seu direito, 

motivo pelo qual recai a ele o ônus de demonstrar a impossibilidade de 

utilização de medicamentos assegurados no âmbito do SUS, para assim 

restar configurada a probabilidade do seu direito. Ademais, não há nos 

autos qualquer demonstração de eventual negativa ou recusa do médico 

subscritor em fornecer o prontuário da paciente, ou ainda, que o mesmo 

se recusou a atender o pedido da paciente. Diante disto, entendo que o 

pedido de intimação pessoal do médico subscritor não merece 

acolhimento, motivo pelo qual determino o prosseguimento do feito nos 

termos da decisão de ID. 30121194. Às providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BARBOSA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001812-16.2019.8.11.0001. REQUERENTE: CICERO BARBOSA 

CAVALCANTE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, Trata-se de ação de obrigação de 

fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa, proposta no interesse 

de Cícero Barbosa Cavalcante, em face do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Cuiabá, objetivando a realização do procedimento de 

intervenção cirúrgica, de caráter de urgência para correção endovascular 

de aneurisma c/ dissecção da aorta abdominal e ilíacas c/ endopróteses 

bifurcadas. Em ID. 31023495 houve juntada de contestação pelo Estado de 

Mato Grosso. Diante disto, intime-se o autor para, querendo, oferecer 

réplica à contestação do Requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor 

do disposto no art. 351 do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. À Secretaria para as providências necessárias. Após, 

venham os autos conclusos para deliberações ou sentença. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 8012532-87.2014.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA RIBEIRO DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital:20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIZ LEITE LINDOTE 

PROCESSO n. 8012532-87.2014.8.11.0003 Valor da causa: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [Fornecimento de medicamentos]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIANA RIBEIRO DA CRUZ Endereço: 

Rua Bernardo Guimarães, nº 102, Jd Atlântico, Rondonópolis/MT, 

Rondonópolis/MT POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente em local incerto e 

não sabido, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

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. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Despacho/Decisão:" Vistos, Em que pese o aparente abandono da causa 

pela parte Exequente, a fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, 

determino a intimação da parte Exequente, por edital, com o prazo de 20 

(vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito. Às 

providências". Juiz(a) de Direito E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ARLECI BENEVIDES DA SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 27 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001932-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN VANZETTO OAB - MT27160/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIZ LEITE LINDOTE 

PROCESSO n. 1001932-91.2019.8.11.0055 Valor da causa: R$ 170,00 

ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: NILDA FERREIRA DE JESUS Endereço: RUA ANTONIO B. DA 
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COSTA, 397-E, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 

POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

JULIO MARTINEZ BENEVIDES, 273-E, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT 

- CEP: 78070-100 Nome: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Endereço: 

AV BRASIL, 2350, w, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78070-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, 

acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 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. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

"Vistos, Em que pese o aparente abandono da causa pela parte Autora, a 

fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, determino a intimação da 

parte Autora, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito. Às providências." 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, ARLECI BENEVIDES DA SILVA, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001399-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA OSTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20_Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIZ LEITE LINDOTE 

PROCESSO n. 1001399-06.2017.8.11.0055 Valor da causa: R$ 3.727,08 

ESPÉCIE: [Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: BIANCA OSTI Endereço: RUA 15 A, 

S/N, QUADRA 37, LOTE 06, JARDIM ITALIA, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido Nome: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

Endereço: AV BRASIL, 2350, w, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE 

AUTORA, acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 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. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

"Vistos, Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive 

na autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença. 

Em que pese o aparente abandono da causa pela parte Exequente, a fim 

de se evitar qualquer alegação de nulidade, determino a intimação da parte 

Exequente, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias (atentando-se à 

determinação de ID 26124768), sob pena de extinção do feito. Às 

providências." 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, 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006285-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20_Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIZ LEITE LINDOTE 

PROCESSO n. 1006285-64.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 12.768,00 

ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE ANTONIO PEREIRA DA 

SILVA Endereço: Rua das Andorinhas, Quadra 50, n 78, Jardim das 

Oliveiras, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE DE MATO GROSSO, AVENIDA DOUTOR MÁRIO CARDI FILHO, S/N, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-902 

Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, S/N, 

CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 
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(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, 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. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Despacho/Decisão: "Vistos, Em que pese o aparente abandono da causa 

pela parte Autora, a fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, 

determino a intimação da parte Autora, por edital, com o prazo de 20 

(vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito. Às 

providências." 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, 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001981-08.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZINA GLORIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ENERGISA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20_Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIZ LEITE LINDOTE 

PROCESSO n. 1001981-08.2016.8.11.0001 Valor da causa: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não 

Fazer]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: 

Nome: NEUZINA GLORIA DE OLIVEIRA Endereço: RUA SETE, 16, quadra 

38, JARDIM UMUARAMA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-595 POLO 

PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: ENERGISA S/A Endereço: RUA 

MANOEL FERREIRA DE MENDONÇA, 2, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78010-050 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE 

AUTORA, acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 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. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

"Vistos, Em que pese o aparente abandono da causa pela Exequente, a 

fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, determino a sua intimação, 

por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção dos 

presentes autos. Às providências. " 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, ARLECI BENEVIDES DA SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 27 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020587-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(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 para impugnar as 

Contestações de ID 29064359 e 29246964, no prazo de 15 (quinze) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. VITORIA VIEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 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: 1010641-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 
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78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20_Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIZ LEITE LINDOTE 

PROCESSO n. 1010641-41.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 2.145,60 

ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ANA ALVES DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

Projetada "Q", Lt 03, Quadra 44, Residencial Daury Riva, SINOP - MT - CEP: 

78550-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE SINOP Endereço: 

desconhecido Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO 

PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, 

acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 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. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão:" 

Vistos, Em que pese o aparente abandono da causa pela parte Autora, a 

fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, determino a intimação da 

parte Autora, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias (atentando-se à 

determinação de ID 26098393), sob pena de extinção, sem resolução de 

mérito. Às providências. " 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, ARLECI BENEVIDES DA SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001112-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA COSTA LEITE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _20_Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIZ LEITE 

LINDOTE PROCESSO n. 1001112-72.2019.8.11.0055 Valor da causa: R$ 

3.100,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->CUMPRIMENTO 

PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) POLO ATIVO: Nome: SILVANA COSTA 

LEITE Endereço: Rua I, 2283, W, Morada do Sol, TANGARÁ DA SERRA - 

MT - CEP: 78070-100 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido Nome: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) 

PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente em local incerto e não 

sabido, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 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. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

"Vistos,Em que pese o aparente abandono da causa pela Exequente, a fim 

de se evitar qualquer alegação de nulidade, determino a intimação da parte 

Autora, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção dos presentes autos. Às providências." 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, ARLECI BENEVIDES DA SILVA, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011279-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN MONTENEGRO RIBEIRO SILVA (EXEQUENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

UNIVERSAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _20_Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIZ LEITE 

LINDOTE PROCESSO n. 8011279-81.2016.8.11.0007 Valor da causa: R$ 

45.000,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: IVAN MONTENEGRO RIBEIRO 

SILVA Endereço: Rua ALVAREZ DE AZEVEDO, 76, SETOR J, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 Nome: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC VÁRZEA GRANDE, AVENIDA 
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COUTO MAGALHÃES 994, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-970 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, S/N, CPA, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: MUNICIPIO DE 

ALTA FLORESTA Endereço: Acesso CANTEIRO CENTRAL, S/N, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente em 

local incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, 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. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Despacho/Decisão: " Vistos, Em que pese o aparente abandono da causa, 

a fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, determino a intimação da 

parte Exequente, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção da execução. Às providências. " 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, ARLECI BENEVIDES DA SILVA, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020071-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE TONIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito intimando a parte Requerente por intermédio de 

seu Procurador para requerer o que entender por direito no prazo de 5 

(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 27 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: 1000454-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA GOMES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT13394-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito, intimando a parte requerente, para manifestar 

acerca da petição do Requerido Município de Cuiabá de ID nº 30379466. 

Bem como, intimar para impugnar a contestação de ID 29977719, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 27 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: 1018568-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI SILVERIA BEZERRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT7580-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente para 

impugnar a contestação de ID 27207714, no prazo de 15 (quinze) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 27 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: 1010340-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO NOGUEIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (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 27259503, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 27 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: 1016182-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOISE DE ANDRADE BRENNER (AUTOR(A))

ORIETA DE ANDRADE BRENNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

VANESSA APARECIDA LEONEL DE SOUZA BRITO OAB - MT26998/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (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 27767375, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 27 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1017035-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE GABRIEL SANCHEZ ABRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

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 nº 27450642, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 27 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: 1015678-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LOURENCO PAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (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 nº 27109283, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 27 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: 1011991-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

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 nº 27945208, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 27 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

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005485-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA HELENA DE ALMEIDA GATTASS BUMLAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005485-48.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: PAULA HELENA DE ALMEIDA 

GATTASS BUMLAI EXECUTADO: UNIÃO Vistos em correição. Avulta-se 

dos autos que os valores devidos pela Executada foram devidamente 

adimplidos, inexistindo Requisição de Pequeno Valor ou Precatório 

pendente de pagamento, não havendo razões para o prosseguimento da 

fase de execução. É a síntese do necessário. Decido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Defiro a imediata expedição de 

alvará para liberação dos valores depositados em juízo (Id. 31213191), de 

acordo com os dados bancários indicados nos autos (Id. 31201302). 

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º). Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000953-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARIA VIEIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000953-31.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MARINA MARIA VIEIRA DA 

COSTA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos em correição. Avulta-se dos autos que os valores devidos 

pela Executada foram devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de 

Pequeno Valor ou Precatório pendente de pagamento, não havendo 

razões para o prosseguimento da fase de execução. É a síntese do 

necessário. Decido. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos 

valores depositados em juízo (Ids. 29254513 e 29254512), de acordo com 

os dados bancários indicados nos autos (Id. 30982695). Intime-se a parte 

exequente para que tome conhecimento desta decisão (CNGC, artigo 450, 

§ 3º). Sem custas e honorários. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001616-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA CARRETO PARDAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação declaratória combinada com ação 

de cobrança, que Adriana Cristina Carreto Pardal move em desfavor do 
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Município de Várzea Grande. Analisando os autos, observo que a parte 

autora atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco 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: 1003618-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT23103/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO PROCESSO: 

1003618-83.2019.8.11.0002 AUTOR: MARCELO MARQUES MEDEIROS 

RÉUS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO Vistos em correição. 

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARCELO MARQUES MEDEIROS 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do IBFC – INSTITUTO 

BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO. Analisando os autos, 

observo que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.167,12 (mil, 

cento e sessenta e sete reais e doze centavos). Neste aspecto, de 

acordo com o artigo 2º, caput e §4º, da Lei n. 12.153/2009: Art. 2º. É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Prescreve, ainda, o artigo 

1º, § 1º, da Resolução n. 004/2014/TP: § 1º Observadas as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato 

Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos [...]. Assim, considerando que há Juizado Especial da 

Fazenda Pública nesta Comarca e que o valor da causa não excede a 60 

(sessenta) salários mínimos, os autos deverão ser encaminhados para o 

citado juizado, independentemente da complexidade da causa e/ou da 

necessidade de perícia, em observância à sua competência absoluta. A 

esse respeito, assim já decidiu o STJ: "PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

APLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR 

ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA 

LIDE. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA 

DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 

1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I 

- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação 

do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de 

Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido adotou entendimento 

consolidado nesta Corte segundo o qual a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, sendo absoluta, é firmada segundo o valor 

atribuído à causa, independentemente do grau de complexidade da lide. III - 

Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão 

recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 

1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero 

improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a 

configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso 
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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: 1004023-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RABELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMY CAROLINA DA CRUZ AMADO OAB - MT23453/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO GOMES AMADO OAB - MT11816/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA OAB - MT20289/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Trata-se de ação de cobrança de pagamento de 

FGTS, que Sérgio Rabelo da Silva move em desfavor do Departamento de 

Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE. Analisando os autos, observo 

que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 18.289,12 (dezoito mil, 

duzentos e oitenta e nove reais e doze centavos). Neste aspecto, de 

acordo com o artigo 2º, caput e §4º, da Lei n. 12.153/2009: Art. 2º. É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Prescreve, ainda, o artigo 

1º, § 1º, da Resolução n. 004/2014/TP: § 1º Observadas as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato 

Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos [...]. Assim, considerando que há Juizado Especial da 

Fazenda Pública nesta Comarca e que o valor da causa não excede a 60 

(sessenta) salários mínimos, os autos deverão ser encaminhados para o 

citado juizado, independentemente da complexidade da causa e/ou da 

necessidade de perícia, em observância à sua competência absoluta. A 

esse respeito, assim já decidiu o STJ: "PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

APLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR 

ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA 

LIDE. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA 

DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 

1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I 

- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação 

do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de 

Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido adotou entendimento 

consolidado nesta Corte segundo o qual a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, sendo absoluta, é firmada segundo o valor 

atribuído à causa, independentemente do grau de complexidade da lide. III - 

Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão 

recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 

1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero 

improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a 

configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso 

a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno 

improvido". (AgInt no RMS 61.265/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA 

COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020) 

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 

535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO 

INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há 

falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista 

que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou 

fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. 

Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no 

julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos. 2. A 

jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados 

Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode 

ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de 

produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. 

Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 

DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, 

DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON 

CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se 

nega provimento". (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 

26/03/2019) No mesmo sentido já decidiu o TJMT: "AGRAVO INTERNO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO – RECURSO DE 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO QUE DECLINOU A 

COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – 

IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01 - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de 

conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade de prova pericial. (N.U 0038888-94.2019.8.11.0000, , 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 

20/03/2020) Ademais, conforme a tese fixada em sede de IRDR, a Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, editou o Enunciado nº 1, que 

dispõe: “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005657-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OILDA ROSA DE MORAIS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Analisando os autos, constata-se que a parte 

requerente informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, 

pugnando pela desistência da presente ação (ID n. 21492987), fato 

ocorrido antes da citação do requerido e da sua manifestação nos autos. 

Assim, absolutamente impertinente pretender condicionar a desistência da 

ação à renúncia ao direito sobre que ela se funda. Inexistindo óbice legal, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de praxe. P.R.I.C. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004956-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE TEIXEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio 

doença ou aposentadoria por invalidez ajuizado por Edson José Teixeira 

Martins contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Analisando 

os autos, observo que foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte requerente promovesse a emenda à inicial, sob pena de 

indeferimento (CPC, artigo 321). Nota-se, entretanto, que a parte 

promovente não cumpriu adequadamente ao comando judicial. Dessa 

maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, ante o vício 

existente na peça exordial. Posto isto, INDEFIRO a inicial, com fundamento 

no artigo 330, inciso IV, do CPC, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, 

do mesmo estatuto processual. Sem custas e honorários advocatícios. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. P.R.I.C. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. 

Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010599-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação de concessão de pensão por morte 

ajuizada por Maria Helena da Silva contra o Instituto Nacional de Seguro 

Social - INSS. Analisando os autos, observo que fora concedido o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte requerente promovesse a emenda à 

inicial, sob pena de indeferimento (CPC, artigo 321). Nota-se, entretanto, 

que a parte promovente não cumpriu adequadamente ao comando judicial. 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, ante o vício 

existente na peça exordial. Posto isto, INDEFIRO a inicial, com fundamento 

no artigo 330, inciso IV, do CPC, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, 

do mesmo estatuto processual. Sem custas e honorários advocatícios. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. P.R.I.C. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. 

Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012816-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES BENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT19246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012816-47.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: MARIA RODRIGUES BENTO 

IMPETRADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA 

GRANDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA 

GRANDE, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos em correição. 

Analisando os autos, constata-se que a parte Impetrante informou não ter 

mais interesse no prosseguimento do writ, pugnando pela desistência da 

presente ação (Id. 27914664). Segundo a orientação jurisprudencial, o 

impetrante pode desistir do mandado de segurança a qualquer momento, 

independentemente de prévia anuência da autoridade coatora. Nesse 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA. ANUÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. 

DESNECESSIDADE. ORIENTAÇÃO DO STF. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, o impetrante pode 

desistir do mandado de segurança a qualquer momento, 

independentemente de prévia anuência da autoridade coatora. 

Considerada a desistência da ação, na forma do artigo 485, VIII, CPC/15, 

impõe-se a denegação da ordem, com base nos artigos 6º, § 5º, Lei nº 

12.016/09, e 1.046, § 4º, CPC/15.DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. ORDEM 

DENEGADA.” (Mandado de Segurança Cível, Nº 70080639016, Tribunal 

Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da 

Rosa, Redator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 29-01-2020) 

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios. Arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de praxe. P.R.I.C. Várzea Grande/MT, data registrada no 

Sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000893-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000893-92.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: JULIANO BLANCO 

CANAVARROS REQUERIDO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO Vistos em 

correição. Avulta-se dos autos que os valores devidos pela Executada 

foram devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de Pequeno Valor 

ou Precatório pendente de pagamento, não havendo razões para o 

prosseguimento da fase de execução. É a síntese do necessário. Decido. 

Ante o pagamento do débito, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (Id. 21373525), de acordo com os dados bancários 
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indicados nos autos (Id. 21533774). Intime-se a parte exequente para que 

tome conhecimento desta decisão (CNGC, artigo 450, § 3º). Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Várzea Grande/MT, data 

registrada no Sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005031-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Avultam-se dos autos que os valores devidos pela 

executada foram devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de 

Pequeno Valor ou Precatório pendente de pagamento, não havendo 

razões para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. É a 

síntese. Decido. Ante o exposto, 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003034-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENCIA GONCALINA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Avultam-se dos autos que os valores devidos pela 

executada foram devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de 

Pequeno Valor ou Precatório pendente de pagamento, não havendo 

razões para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. É a 

síntese. Decido. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012781-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DIETETICA LTDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (TESTEMUNHA)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE (TESTEMUNHA)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, para, no prazo de 15 

(quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 

321), a fim de comprovar o recolhimento das custas de distribuição do 

processo. Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se. 

Por fim, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000463-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIARA AIDA OLIVEIRA PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RODRIGUES DE MAGALHAES OAB - MT15419-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido 

de tutela de urgência, que Tiara Aida Oliveira Pessoa move em desfavor 

do Município de Várzea Grande. Analisando os autos, observo que a parte 

autora atribuiu à causa o valor de R$ 15.360,00 (quinze mil, trezentos e 

sessenta 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 
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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: 1001927-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MIGUEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória por 

danos materiais, com pedido de tutela de urgência, que Leandro Miguel da 

Silva move em desfavor do Município de Várzea Grande. Analisando os 

autos, observo que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 

(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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 303476 Nr: 24424-06.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINA CATARINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - 

OAB:10.765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Expeça-se alvará para liberação TÃO SOMENTE do valor depositado à fl. 

175, referente aos honorários de sucumbência, de acordo com os dados 

bancários indicados à fl. 171.

Após, cumpra-se a determinação de fl. 177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 345548 Nr: 12286-36.2014.811.0002

 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: ELENIUZA DA SILVA ARRUDA, IRACI ALVES, SIRLENE 

LOURDES COSTA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 
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OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 462.

Dessa forma, expeça-se alvará ao Perito designado nos autos, para 

liberação do valor remanescente dos honorários periciais.

Após, intime-se o Sr. Perito para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre a impugnação do laudo pericial apresentada pela parte autora 

às fls. 450/455.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 453026 Nr: 13248-88.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA PIRES DINIZ - 

OAB:25069/O, MARIZETE S. FRANÇA - OAB:OAB/MT 16.457, 

ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias) 

esclareça exatamente em que consiste o prosseguimento da execução 

“em relação aos créditos a partir da data de 04/2018 até 03/2020”, haja 

vista que na mesma petição também pleiteou a homologação dos cálculos 

apresentados pelo Executado, para fins de expedição das requisições de 

pagamento.

 Com a manifestação da exequente, intime-se o Executado para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos.

Por fim, FAÇAM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 93884 Nr: 2437-21.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSARIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14.305/MT, BIANCA REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, DR. 

ANDRÉ GONÇALVES MELADO - OAB:8075, ELIMARI CUNHA FORTES - 

OAB:18.329 MT, JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - 

OAB:21046/O, RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - 

OAB:21238/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fl. 261), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 264).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Aguarde-se EM CARTÓRIO a comunicação de pagamento do Precatório de 

fl. 259.

Após, façam-me os autos conclusos para expedição de alvará e 

consequente extinção em razão do cumprimento da obrigação (CPC, artigo 

924, inciso II).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 101865 Nr: 10855-45.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fl. 205), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 169).

Após, intime-se a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

 Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 222986 Nr: 3181-11.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Expeça-se alvará para liberação TÃO SOMENTE do valor depositado à fl. 

161, referente aos honorários de sucumbência, de acordo com os dados 

bancários indicados à fl. 185.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise dos Embargos de 

Declaração opostos pela parte Autora.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 273472 Nr: 16175-03.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILDAZIO DE SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:MT 7.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Avulta-se dos autos que os valores devidos pela Executada foram 

devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de Pequeno Valor ou 

Precatório pendente de pagamento, não havendo razões para o 

prosseguimento da fase de execução.

Destaco o pagamento equivocado realizado pela Executada à fl. 118 (R$ 

2.233,75), o qual possui valor superior ao devido e requisitado à fl. 115 

(R$ 746,75).

É a síntese do necessário.

 Decido.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

requisitados (fls. 114/115), de acordo com os dados bancários indicados 

nos autos (fls. 121/122).

Após, intime-se a Executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique os dados bancários para a expedição de alvará do valor 

remanescente depositado nos autos. Com os dados indicados pela 

Executada, expeça-se o alvará.

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 276 de 345



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 320975 Nr: 17380-96.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDINA FRANCISCA LEONCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE a deliberação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 328004 Nr: 24327-69.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MARIA PEREIRA FERREIRA, CREODETE AUREA 

DOS SANTOS, BENEDITO MARIANO DE CAMPOS, DANIELE FERREIRA DE 

CAMPOS MORAES COSTA, ALYNE DE MORAES LARA OLIVEIRA, 

ALCIMARA AUXILIADORA MAGALHÃES SILVA, ANTONIETA AUGUSTA 

DA COSTA E SILVA, ADEVANILCE PINHEIRO DA SILVA, ELEONAI MARIA 

XAVIER FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 868.

Dessa forma, expeça-se alvará ao Perito designado nos autos, para 

liberação do valor remanescente dos honorários periciais.

Após, intime-se o Sr. Perito para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre a impugnação do laudo pericial apresentada pelo Município às 

fls. 843/867.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 330993 Nr: 27285-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MARINHO TEIXEIRA, EVA PAULA CORRÊA, 

JUCILENE PEREIRA DA SILVA, MARIA IVONE DOS SANTOS, MARIA DA 

CRUZ DANIEL DE MIRANDA GOMES, MARIA CLEIDE DE BARRETO, DILMA 

PEREIRA AMORIM LEITE, JARBAS DE SOUSA FREITAS, JUCINETE 

BONDESPACHO ARRUDA DA MATA, JOANA BISPO OLIVEIRA SOUZA, 

JUSCELINO PINTO FIGUEIREDO, NAYARA USTULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 660.

Dessa forma, expeça-se alvará ao Perito designado nos autos, para 

liberação do valor remanescente dos honorários periciais.

Após, intime-se o Município, através da remessa em carga dos autos, para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o laudo pericial 

apresentado às fls. 651/654.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 330995 Nr: 27287-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES SANTOS, MARIA APARECIDA DA 

SILVA SANTOS, GEISA SUMAYA HOLANDA DE FRANÇA, LIÓBA ANNA 

MARQUES, ABRAÃO DOS SANTOS, SOLANGE INÁCIO TIMÓTEO MACIEL, 

MARLEY BORGES DOS SANTOS RODRIGUES, TANIA MARIA DA SILVA 

SANTOS, REGINA FATIMA DE BRITO, NEA JOSEFINA DOS SANTOS 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 707.

Dessa forma, expeça-se alvará ao Perito designado nos autos, para 

liberação do valor remanescente dos honorários periciais.

Após, intime-se o Sr. Perito para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre a nova impugnação do laudo pericial apresentada pelo 

Município às fls. 692/695.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 334104 Nr: 2678-14.2014.811.0002

 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: CARMEM MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 342.

Dessa forma, expeça-se alvará ao Perito designado nos autos, para 

liberação do valor remanescente dos honorários periciais.

Após, façam-me os autos conclusos para análise dos Embargos de 

Declaração opostos pelo Município.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 334934 Nr: 3424-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADILVA LEITE DOS SANTOS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 268.

Dessa forma, expeça-se alvará ao Perito designado nos autos, para 

liberação do valor remanescente dos honorários periciais.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre o laudo pericial apresentado às fls. 253/263.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 374557 Nr: 22723-39.2014.811.0002

 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: ROSA FELICIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 247.

Dessa forma, expeça-se alvará ao Perito designado nos autos, para 

liberação do valor remanescente dos honorários periciais.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 277 de 345



Após, intime-se novamente a parte autora para se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias, sobre o laudo pericial apresentado às fls. 237/242.

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 435533 Nr: 4355-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARTINS DA SILVEIRA HERRERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fl. 283.

Dessa forma, expeça-se alvará ao Perito designado nos autos, para 

liberação do valor remanescente dos honorários periciais.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre o laudo pericial apresentado às fls. 272/281.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007950-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007950-30.2018.8.11.0002. AUTOR(A): LUIS CARLOS BISPO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Revogo o despacho 

anterior, por ser estranho aos autos. Encaminhem-se ao contador judicial 

para revisão e/ou detalhamento dos cálculos apresentados no ID 

20568322/23568324. Após, manifestem-se as partes. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018081-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARIA SANTOS BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenadora da Comissão de Coordenação Estadual do Programa de 

Valorização do Profissional da Saúde Básica - PROVAB / Mais Médicos 

(REU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018081-30.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARGARIDA MARIA SANTOS 

BARROS REU: COORDENADORA DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO 

ESTADUAL DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA 

SAÚDE BÁSICA - PROVAB / MAIS MÉDICOS, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos. MARGARIDA MARIA SANTOS BARROS, devidamente 

qualificada nos autos, propôs a presente “Ação Cominatória de 

Progressão Funcional e Pedido Liminar” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE – Secretaria de Sdaúde, alegando, em síntese, 

pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea 

Grande, desde 03/02/2009, exercendo o cargo de Agente Técnico do SUS 

– Técnico em Higiene Bucal, conforme termos do histórico funcional e 

demais documentos juntados aos autos e, nessa condição, fazer jus ao 

enquadramento na classe E, nível 4. Relata que requereu 

administrativamente o seu reenquadramento, porém não obteve êxito. 

Requer a condenação do réu a proceder à sua progressão para a Classe 

E, Nível 4, conforme dispõe as atualizações da Lei 3.507/2010 no art. 70 

da Lei Municipal 4.160/2016, bem como a pagar diferenças salariais 

correspondentes, com seus reflexos. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Contestação no ID 30195590. Impugnação no ID 30981657. 

As partes manifestam que não há provas a serem produzidas É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Assim, para a progressão de função no cargo Técnico em 

Saúde Bucal, a Lei 3.500/2010 alterada pela Lei 4.160/2016, em 09 de 

junho de 2016, altera os artigos 44, 65, conforme clara redação do da Lei 

Complementar nº 4.160/2016. Os reajustes dar-se-ão “na forma da Lei, 

como previsto no artigo 70 da Lei Complementar nº 3.507/2010, prevê na 

graduação de “classe E”, senão vejamos: Art. 70 – Serão observados os 

seguintes critérios de transição para enquadramento nas classes, com os 

seguintes requisitos dispostos no art. 35 desta Lei Complementar para 

cada classe: I – Classe A, até três anos de serviço; II – Classe B, de três 

anos e um dia até cinco anos; III – Classe C, de cinco anos e um dia até 

sete anos; IV – Classe D, de sete anos e um dia até nove anos; V – 

Classe E, de nove anos e um dia até onze anos; VI – Classe F, de onze 

anos acima. Segundo se infere dos documentos contidos na inicial, restou 

devidamente demonstrado o cumprimento do requisito tempo, já que a 

autora ingressou no trabalho público em 03/02/2009 para exercer o cargo 

de “Agente Técnico do SUS” e já conta com 10 anos de serviço quando da 

propositura da ação. Quanto à avaliação de desempenho, em que pese 

não ter restado comprovado nos autos que o autor foi submetido às 

aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que 

“se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da 

avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada 

satisfatória no período. Assim, não tendo o réu realizado o processo de 

avaliação do servidor, aplica-se o disposto no referido dispositivo, 

especialmente por não ter o réu apresentado os motivos que ensejaram o 

não cumprimento da legislação municipal. Cabe a Administração Pública 

Municipal realizar a avaliação de desempenho, independente de 

requerimento administrativo para promoção de nível, sendo claro e correto 

o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como do E. 

Tribunal de Justiça, a saber: APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO 

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL C/ COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL - LEI MUNCIPAL 2361/2001 – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PROGRESSÃO EM CLASSE 

IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS – JUROS 

MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz jus o servidor público a 

progressão vertical à classe imediatamente superior, a despeito de não ter 

participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria 

Administração, que deixou de realizá-la, se preenchido o interstício 

temporal previsto em lei. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos 

do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável. 

(Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado 

no DJE 20/07/2016). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na “Ação Cominatória de Progressão Funcional e Pedido 

Liminar” proposta por Margarida Maria Santos Barros em face do Município 

de Várzea Grande, condenando este a realizar o seu enquadramento na 

classe E, nível 5, a partir da data do requerimento administrativo, com o 

pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, 

declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. A atualização monetária, deverá ser 

corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a 

aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 

do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela 

Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com 

base no IPCA-E. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º 

do NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 
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2º, ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002837-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos. Diante da rejeição do Exequente a presente nomeação de bens, 

porque a mesma foi realizada em desconformidade com a legislação de 

regência. Estabelece que a penhora obedeça a ordem descrita abaixo, 

porém em circunstâncias excepcionais poderá haver exceções [1]. Com 

efeito, estabelece a Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal, artigo 11 que: 

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I – 

dinheiro; II – título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham 

cotação em bolsa; III – pedras e metais preciosos; IV – imóveis (...) Faculto 

ao executado a garantir a execução fiscal, nomeando outro bem a ser 

penhorado, no prazo legal. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

conclusos para realização de bloqueio on-line via BACENJUD. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006495-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MOTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006495-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO CARLOS MOTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Nomeio como perito judicial, o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN – 

PERITO INSS, ENDEREÇO: Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work 

Tower, 9º andar, Sala: 908, Centro, Cuiabá-MT, que servirá independente 

de compromisso, com finalidade de certificar eventual incapacidade 

laborativa da parte autora. Intimem-se as partes, para, apresentar os 

quesitos, no prazo de 10 (dez) dias. Considerando ser o Requerente 

beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, os honorários periciais 

correrão à conta da Justiça Federal. Considerando, ainda, a complexidade 

dos trabalhos realizados, o zelo profissional, bem como a dificuldade em 

se encontrar nesta Comarca, profissionais que, aceitem o encargo para 

atuar nos feitos previdenciários, em virtude do pequeno valor que é 

atribuído pelos serviços, que tais profissionais prestam nestes feitos, e, 

com o único intuito de dar prosseguimento aos feitos previdenciários em 

tramite nesta Vara, arbitro os honorários do Perito Judicial no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), aliado a RESOLUÇÃO N. CJF-RES-2014/00305, 

de 07/10/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Os procedimentos em 

direção ao pagamento se darão após o término do prazo para que as 

partes se manifestem sobre o laudo, ou, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados. Com 

fundamento no artigo 474 do NCPC, intime-se o Perito Judicial retro 

nomeado, para indicar data e local da realização da perícia, sendo que a 

data deverá ser após trinta dias, para que haja tempo de intimação das 

partes. Após a resposta do perito, intimem-se, imediatamente, as partes da 

data agendada. Intime-se, ainda, o Perito para apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data agendada 

para a perícia, respondendo aos quesitos formulados. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (art. 477, Pár.único/ 

CPC). Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009355-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA TEIXEIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009355-67.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ZILDA TEIXEIRA NUNES REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Nomeio como 

perito judicial, o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN – PERITO INSS, ENDEREÇO: 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, 9º andar, Sala: 908, 

Centro, Cuiabá-MT, que servirá independente de compromisso, com 

finalidade de certificar eventual incapacidade laborativa da parte autora. 

Intimem-se as partes, para, apresentar os quesitos, no prazo de 10 (dez) 

dias. Considerando ser o Requerente beneficiária da Assistência 

Judiciária Gratuita, os honorários periciais correrão à conta da Justiça 

Federal. Considerando, ainda, a complexidade dos trabalhos realizados, o 

zelo profissional, bem como a dificuldade em se encontrar nesta Comarca, 

profissionais que, aceitem o encargo para atuar nos feitos 

previdenciários, em virtude do pequeno valor que é atribuído pelos 

serviços, que tais profissionais prestam nestes feitos, e, com o único 

intuito de dar prosseguimento aos feitos previdenciários em tramite nesta 

Vara, arbitro os honorários do Perito Judicial no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), aliado a RESOLUÇÃO N. CJF-RES-2014/00305, de 

07/10/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Os procedimentos em 

direção ao pagamento se darão após o término do prazo para que as 

partes se manifestem sobre o laudo, ou, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados. Com 

fundamento no artigo 474 do NCPC, intime-se o Perito Judicial retro 

nomeado, para indicar data e local da realização da perícia, sendo que a 

data deverá ser após trinta dias, para que haja tempo de intimação das 

partes. Após a resposta do perito, intimem-se, imediatamente, as partes da 

data agendada. Intime-se, ainda, o Perito para apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data agendada 

para a perícia, respondendo aos quesitos formulados. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (art. 477, Pár.único/ 

CPC). Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 15 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010204-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010204-05.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: MARIA CONCEICAO DE 

ALMEIDA EXECUTADO: GERENTE EXECUTIVO INSS Vistos. Trata-se de 

ação previdenciária, em fase de conhecimento, em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando compelir o requerido a 

implantar benefício de natureza pecuniária. Pois bem. 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 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 
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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 aceitável 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. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003806-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARY LUIZA CASTRO RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Ante o teor da resolução nº 004/2014/TP, qual determina que as 

ações cujo valor não excedam 60 (sessenta) salários mínimos, deverão 

ser remetidas ao Juizado Especial competente, reconheço a 

incompetência deste juízo, DECLINANDO, ex officio, de minha competência 

jurisdicional em favor do Juizado Especial Cível desta Comarca, para onde 

deverão ser remetidos os presentes autos, após baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009509-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEUZA ROSA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

5 ciretran de varzea grande (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009509-22.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA LEUZA ROSA DE LIMA 

REU: 5 CIRETRAN DE VARZEA GRANDE Vistos, Chamo o feito à ordem e 

defiro o pedido de ID: 17719069. Assim, remetam-se os autos ao juízo 

competente, conforme requerido. Cumpra-se e intimem-se. VÁRZEA 

GRANDE, 17 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002979-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE OAB - MT0015578A 

(ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 280 de 345



FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002979-02.2018.8.11.0002. AUTOR(A): NILDA DIAS DA SILVA REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. NILDA DIAS DA SILVA, 

qualificada nos autos em epígrafe, propôs, “Ação de Cobrança” em face 

do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, porque, segundo alega, foi 

contratada temporariamente com renovações de contrato, para laborar 

como Auxiliar de Gestão e Agente Administrativo, pelos períodos 

copreendidos: 17/04/2007 a 01/04/2008; 01/04/2008 a 31/12/2012. 

Sustenta que fora dispensada, sem contudo, receber as verbas 

rescisórias a que tem direito. Requer, assim, o processamento da ação 

para, ao final, julgá-la procedente para que seja reconhecido o vínculo 

empregatício, com a condenação do Município/requerido ao pagamento de 

verbas trabalhistas. A inicial veio instruída com os documentos. 

Contestação no ID 12794002, argumentando a prescriçao quinquenal. 

Impugnação no ID 12794054. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Antes da 

análise do mérito, necessário a análise da prescrição mencionada pelo 

requerido. O argumento não deve prosperar, vez que está sumulado no 

STJ, senão vejamos: “Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação.” Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos 

do art. 355, I, do Novel Código de Processo Civil, por não depender a 

causa de maior dilação probatória. Objetiva-se, nesta ação, como já 

relatado, o recebimento do FGTS e outras verbas decorrente do trabalho 

na função de Auxiliar de Gestão no período compreendido de 17/04/2007 

a 01/04/2008 e na função de Agente Administrativo no período de 

01/04/2008 a 31/12/2012, através de contrato administrativo temporário. 

Segundo prevê o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os 

casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, consoante prescreve o 

inciso IX do mesmo artigo 37 da CF/88. O doutrinador Alexandre de 

Moraes ao estudar o tema, ensina que: "...três são os requisitos 

obrigatórios para a utilização dessa exceção, muito perigosa, como diz 

Pinto Ferreira, por tratar-se de uma válvula de escape para fugir à 

obrigatoriedade dos concursos públicos, sob pena de flagrante 

inconstitucionalidade: excepcional interesse público; temporariedade da 

contratação; hipóteses expressamente previstas em lei" (Direito 

Constitucional, 16ª edição, Atlas, 2004, p. 332/333). E que: "A última 

categoria é a dos servidores públicos temporários, os quais, na verdade, 

se configuram como um agrupamento excepcional dentro da categoria 

geral dos servidores públicos. A previsão dessa categoria especial de 

servidores está contemplada no art. 37, IX, da CF, que admite a sua 

contratação por tempo determinado para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público. A própria leitura do texto 

constitucional demonstra o caráter de excepcionalidade de tais agentes. 

Entretanto, admitido o seu recrutamento na forma da lei, serão eles 

considerados como integrantes da categoria geral dos servidores 

públicos" (obr. cit., p. 482). Da leitura dos autos, observa-se que a 

contratação da requerente na função de enferimeira há mais de 5 anos, 

isto é, de caráter “permanente”, desvirtua a finalidade dos contratos 

temporários, sendo, portanto nulos. Os documentos que embasaram o 

pleito inicial impõem o reconhecimento da existência do vínculo de trabalho 

(contrato temporário de prestação de serviço) firmado entre o requerido e 

o requerente, com a efetiva prestação de serviços consoante se denota 

dos documentos que instruíram os autos. A existência desse vínculo, 

celebrado e prorrogado inúmeras vezes pela Autarquia 

Municipal/requerido, à revelia das imposições do art. 37, II da Constituição 

Federal, caracteriza a obrigação de recolhimento das verbas fiscais e 

tributárias inerentes ao interesse público indisponível, entre estas o 

recolhimento do FGTS, de caráter constitucional. Não se pode duvidar que 

a contratação temporária visa atender necessidade de excepcional 

interesse público, celebrada nos termos do inciso IX, do art. 37 da 

Constituição Federal, resultando inconteste o dever administrativo de 

pagamento da verba constitucional alusiva ao FGTS, na forma 

estabelecida pelo art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. Entendo que neste caso 

deve ser aplicada a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, que 

confere aos contratados apenas o direito à percepção das horas 

trabalhadas e depósitos do FGTS. “A contratação de servidor público, 

após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra 

óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao 

pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas 

trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores 

referentes aos depósitos do FGTS.” (Súmula nº 363 do TST) Nesse 

sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONTRATO TEMPORÁRIO 

- VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO - VERBAS INDENIZATÓRIAS - 

NULIDADE DO VÍNCULO LABORAL - APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE 

SÚMULA N. 363 DO TST - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - INEXISTENTES - DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o 

enunciado de Súmula n. 363 do TST, em se tratando de contratação 

temporária, o vínculo do apelante para com a administração é 

jurídico-administrativo e não trabalhista, razão pela qual o pleito de verbas 

trabalhistas não pode ser recepcionado, sendo cabível a recorrente 

apenas e tão somente a percepção dos valores correspondentes ao 

FGTS. Não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, 

uma vez que estes não foram demonstrados nos autos. (TJMT, Ap, 

111625/2010, DR.ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/03/2012, Data da publicação no 

DJE 27/03/2012). “APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ORDINÁRIO ORIUNDO 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL EM RECLAMAÇÃO QUE DETERMINA A APRECIAÇÃO DO 

RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ORDEM SUPREMA QUE NÃO 

DEVE SER QUESTIONADA OU POSTERGADA - CONTRATO DE 

TRABALHO TEMPORÁRIO - NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO - AUSÊNCIA DEMONSTRADA - ADITIVOS CONTRATUAIS 

NULIFICADOS - DIREITO APENAS AO DEPÓSITO DO FGTS - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não 

obstante o recorrido afirmar que a contratação estava amparada pelo art. 

264, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, regulamentada 

pelo Decreto Estadual n. 23/1995, vê-se que a temporariedade e a 

excepcionalidade da contratação ficaram prejudicada com o decorrer do 

tempo, fazendo se aplicar a prescrição do art. 37, inciso II, da Carta 

Magna. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem a prévia 

aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II, e 

§ 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação 

pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor 

da hora do salário mínimo, e dos valores referentes ao depósito do FGTS. 

E como se observa dos documentos trazidos com a inicial, não há saldo 

de salários, restando apenas a situação jurídica decorrente do fundo de 

garantia por tempo de serviço, que de acordo com o art. 19-A, da Lei 

Federal 8.036/1990, com a redação da medida provisória n. 2.164-41/01, 

define ser devido o depósito na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato seja declarado nulo nas hipóteses do art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal. Ocorrendo a sucumbência recíproca é de ser 

aplicado o art. 21, do Código de Processo Civil.” (TJMT - Apelação 

10988/2009 - Relator Antonio Horário da Silva Neto - Julgado em 

05.10.2009). “RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 

– DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO –– NULIDADE DOS 

CONTRATOS – SÚMULA 363 DO TST- GARANTIA AO FGTS– RECURSO 

PROVIDO. A nulidade dos contratos gera ao contratado o direito ao FGTS, 

nos termos da Súmula 363 do TST.” (TJMT, Ap, 53628/2011, DR. 

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no DJE 05/09/2012) 

“APELAÇÃO CÍVEL - VERBAS TRABALHISTAS – SERVIDORA PÚBLICA - 

AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE 

CARGO COMISSIONADO - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO - CONTRATO 

DE CARÁTER TEMPORÁRIO - DESVIRTUAMENTO DO PACTO - 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS SEM DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE 

PÚBLICO - NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO 1. O cargo de agente comunitária de 

saúde não se enquadra no conceito de comissionado, pois não há 

exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme 

determina o art. 37, V da CF/88. 2. Constatado o desvirtuamento do 

contrato de trabalho temporário descrito no art. 37, IX da CF/88, em razão 

das repetidas renovações, resta patente a sua nulidade, de forma que o 

trabalhador faz jus apenas à percepção dos depósitos do FGTS.” (TJMT - 

Terceira Câmara Cível - RAC 123096/2009 - Rel. Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho - J. 09/3/2010). RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – 
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PAGAMENTO VERBAS TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 

4.421/2005 – NULIDADE DOS CONTRATOS – RECONHECIMENTO DE 

VÍNCULO – IMPOSSIBILIDADE - DIREITO APENAS AO RECEBIMENTO DO 

FGTS – SÚMULA 363 DO TST- PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – 

INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA 

PÚBLICA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32 - ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE AFASTADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - 

RECURSO DE APELAÇÃO DO CONTRATADO DESPROVIDO E DO 

MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. As contratações sucessivas 

implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, o que 

impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao contratado o 

direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST, devendo ser 

afastado a condenação ao adicional de insalubridade. Quando se trata de 

direitos junto a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição de cinco anos 

prevista no Decreto 20.910/32. (TJMT, Ap, 31093/2012, DR.SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

14/08/2012, Data da publicação no DJE 05/09/2012) Assim, requerente 

somente faz jus ao recebimento do FGTS no período trabalhado dos cinco 

anos anteriores à propositura da ação no Juizado Especial na data de 

22/08/2014, ficando prejudicados o direito às demais verbas, tais como: 

férias, décimo terceiro, adicional de periculosidade e outros. A 

Constituição Federal é contundente em relação à imposição da efetividade 

do princípio constitucional do concurso público como regra geral às 

contratações de pessoal efetuadas pela administração pública, em 

consonância com o art. 37, II, da CF/88. A contratação sem concurso 

público é admitida, desde que em caráter temporário e excepcional (art. 

37, IX). Tratando-se de contrato nulo por ausência de prévia aprovação 

em concurso público, e não havendo demonstração da excepcionalidade e 

do caráter temporário permitidos pelo inciso IX, do art. 37 da CF, faz jus o 

servidor apenas ao recebimento de valores correspondentes à 

contraprestação pelo serviço prestado e nada mais. A Administração 

pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 

ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, inteligência da 

Súmula 473 do STF. Oportuno ressaltar, a jurisprudência é firme no 

sentido de que o pagamento dos salários do período trabalhado possui 

natureza de indenização por danos materiais, o que implica em não fazer 

jus a quaisquer outras verbas, por não configurar danos materiais. Nesse 

sentido vê-se o seguinte julgado: Serviço público. Servidor admitido sem 

concurso. Inobservância do disposto no art. 37, inciso II, da atual 

Constituição Federal. Contratação irregular. Nulidade do ato. Direito do 

trabalhador ao salário do período trabalhado, sem outra parcela de 

natureza trabalhista reclamada judicialmente. Improcedência do pedido do 

autor. Apelação parcialmente provida. É nula a contratação irregular de 

servidor público sem prévio concurso, por inobservância do art. 37, inciso 

II, e seu § 2º, da atual Constituição Federal, só tendo o trabalhador o 

direito, nesse caso, aos salários do período trabalhado, a título de 

indenização, para que não ocorra indevido enriquecimento do empregador 

às suas custas, mas sem direito a qualquer outra parcela de natureza 

trabalhista. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Nilda Dias da Silva, em 

face do Município de Várzea Grande-MT determinado ao requerido o 

depósito do FGTS referente ao período de 22/08/2009 a 22/08/2014, dos 

cinco anos anteriores à propositura da ação. A atualização monetária, 

deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem 

como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida 

(Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão 

ser corrigidos com base no IPCA-E. Declaro, assim, extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Por outro 

lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários, no 

importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC. 

Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, 

ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009674-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VERGINIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, requerendo o que de direito, no prazo legal. Decorrido o prazo, 

sem manifestação, arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004378-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANCIA VIEGAS SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004378-32.2019.8.11.0002. AUTOR(A): CONSTANCIA VIEGAS 

SANTIAGO REU: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos. CONTÂNCIA VIEGAS SANTIAGO, qualificada nos autos 

em epígrafe, propôs Ação de Cobrança Decorrente de Contrato Nulo c/c 

Indenizatória de Danos Morais em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, porque, segundo alega, foi contratada pelo ente requerido 

pelo período de 07/10/2009 a 14/01/2019 de para exercer o cargo de 

técnica em enfermagem no PSF, tendo sido dispensada sem justa causa, 

todavia, não recebeu as verbas rescisórias. Requer, assim, o 

processamento da ação para, ao final, julgá-la procedente para que seja 

reconhecido o vínculo empregatício, com a condenação do requerido para 

que proceda ao pagamento de verbas trabalhistas e indenização por 

danos morais A inicial veio instruída com os documentos. Contestação no 

ID 22525606. Impugnação no ID 23219275. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança, onde requer o pagamento de 

verbas rescisórias, por contrato temporário e a condenação do requerido 

em danos morais Objetiva-se, nesta ação, como já relatado, o recebimento 

do FGTS e outras verbas decorrente do trabalho de técnica de 

enfermagem, no Município de Várzea Grande, no período compreendido de 

07/10/2009 a 14/01/2019, através de contrato administrativo temporário. 

Segundo prevê o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os 

casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, consoante prescreve o 

inciso IX do mesmo artigo 37 da CF/88. O doutrinador Alexandre de 

Moraes ao estudar o tema, ensina que: "...três são os requisitos 

obrigatórios para a utilização dessa exceção, muito perigosa, como diz 

Pinto Ferreira, por tratar-se de uma válvula de escape para fugir à 

obrigatoriedade dos concursos públicos, sob pena de flagrante 

inconstitucionalidade: excepcional interesse público; temporariedade da 

contratação; hipóteses expressamente previstas em lei" (Direito 

Constitucional, 16ª edição, Atlas, 2004, p. 332/333). E que: "A última 

categoria é a dos servidores públicos temporários, os quais, na verdade, 

se configuram como um agrupamento excepcional dentro da categoria 

geral dos servidores públicos. A previsão dessa categoria especial de 

servidores está contemplada no art. 37, IX, da CF, que admite a sua 

contratação por tempo determinado para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público. A própria leitura do texto 

constitucional demonstra o caráter de excepcionalidade de tais agentes. 

Entretanto, admitido o seu recrutamento na forma da lei, serão eles 

considerados como integrantes da categoria geral dos servidores 

públicos" (obr. cit., p. 482). Da leitura dos autos, observa-se que a 

contratação da requerente na função de técnica em enfermagem por mais 

de 2 anos, disvurtua a contratação de caráter “permanente”, sendo os 

contratos temporários, portanto nulos. Os documentos que embasaram o 

pleito inicial impõem o reconhecimento da existência do vínculo de trabalho 

(contrato temporário de prestação de serviço) firmado entre o requerido e 

a requerente, com a efetiva prestação de serviços consoante se denota 

dos documentos que instruíram os autos. A existência desse vínculo, 
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celebrado e prorrogado inúmeras vezes pelo ente requerido, à revelia das 

imposições do art. 37, II da Constituição Federal, caracteriza a obrigação 

de recolhimento das verbas fiscais e tributárias inerentes ao interesse 

público indisponível, entre estas o recolhimento do FGTS, de caráter 

constitucional. Não se pode duvidar que a contratação temporária visa 

atender necessidade de excepcional interesse público, celebrada nos 

termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, resultando 

inconteste o dever administrativo de pagamento da verba constitucional 

alusiva ao FGTS, na forma estabelecida pelo art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. 

Entendo que neste caso deve ser aplicada a Súmula 363 do Tribunal 

Superior do Trabalho, que confere aos contratados apenas o direito à 

percepção das horas trabalhadas e depósitos do FGTS. “A contratação 

de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso 

público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe 

conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação 

ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário 

mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.” (Súmula nº 363 

do TST) Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONTRATO TEMPORÁRIO 

- VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO - VERBAS INDENIZATÓRIAS - 

NULIDADE DO VÍNCULO LABORAL - APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE 

SÚMULA N. 363 DO TST - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - INEXISTENTES - DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o 

enunciado de Súmula n. 363 do TST, em se tratando de contratação 

temporária, o vínculo do apelante para com a administração é 

jurídico-administrativo e não trabalhista, razão pela qual o pleito de verbas 

trabalhistas não pode ser recepcionado, sendo cabível a recorrente 

apenas e tão somente a percepção dos valores correspondentes ao 

FGTS. Não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, 

uma vez que estes não foram demonstrados nos autos. (TJMT, Ap, 

111625/2010, DR.ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/03/2012, Data da publicação no 

DJE 27/03/2012). “APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ORDINÁRIO ORIUNDO 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL EM RECLAMAÇÃO QUE DETERMINA A APRECIAÇÃO DO 

RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ORDEM SUPREMA QUE NÃO 

DEVE SER QUESTIONADA OU POSTERGADA - CONTRATO DE 

TRABALHO TEMPORÁRIO - NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO - AUSÊNCIA DEMONSTRADA - ADITIVOS CONTRATUAIS 

NULIFICADOS - DIREITO APENAS AO DEPÓSITO DO FGTS - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não 

obstante o recorrido afirmar que a contratação estava amparada pelo art. 

264, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, regulamentada 

pelo Decreto Estadual n. 23/1995, vê-se que a temporariedade e a 

excepcionalidade da contratação ficaram prejudicada com o decorrer do 

tempo, fazendo se aplicar a prescrição do art. 37, inciso II, da Carta 

Magna. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem a prévia 

aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II, e 

§ 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação 

pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor 

da hora do salário mínimo, e dos valores referentes ao depósito do FGTS. 

E como se observa dos documentos trazidos com a inicial, não há saldo 

de salários, restando apenas a situação jurídica decorrente do fundo de 

garantia por tempo de serviço, que de acordo com o art. 19-A, da Lei 

Federal 8.036/1990, com a redação da medida provisória n. 2.164-41/01, 

define ser devido o depósito na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato seja declarado nulo nas hipóteses do art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal. Ocorrendo a sucumbência recíproca é de ser 

aplicado o art. 21, do Código de Processo Civil.” (TJMT - Apelação 

10988/2009 - Relator Antonio Horário da Silva Neto - Julgado em 

05.10.2009). “RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 

– DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO –– NULIDADE DOS 

CONTRATOS – SÚMULA 363 DO TST- GARANTIA AO FGTS– RECURSO 

PROVIDO. A nulidade dos contratos gera ao contratado o direito ao FGTS, 

nos termos da Súmula 363 do TST.” (TJMT, Ap, 53628/2011, DR. 

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no DJE 05/09/2012) 

“APELAÇÃO CÍVEL - VERBAS TRABALHISTAS – SERVIDORA PÚBLICA - 

AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE 

CARGO COMISSIONADO - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO - CONTRATO 

DE CARÁTER TEMPORÁRIO - DESVIRTUAMENTO DO PACTO - 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS SEM DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE 

PÚBLICO - NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO 1. O cargo de agente comunitária de 

saúde não se enquadra no conceito de comissionado, pois não há 

exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme 

determina o art. 37, V da CF/88. 2. Constatado o desvirtuamento do 

contrato de trabalho temporário descrito no art. 37, IX da CF/88, em razão 

das repetidas renovações, resta patente a sua nulidade, de forma que o 

trabalhador faz jus apenas à percepção dos depósitos do FGTS.” (TJMT - 

Terceira Câmara Cível - RAC 123096/2009 - Rel. Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho - J. 09/3/2010). RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – 

PAGAMENTO VERBAS TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 

4.421/2005 – NULIDADE DOS CONTRATOS – RECONHECIMENTO DE 

VÍNCULO – IMPOSSIBILIDADE - DIREITO APENAS AO RECEBIMENTO DO 

FGTS – SÚMULA 363 DO TST- PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – 

INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA 

PÚBLICA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32 - ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE AFASTADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - 

RECURSO DE APELAÇÃO DO CONTRATADO DESPROVIDO E DO 

MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. As contratações sucessivas 

implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, o que 

impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao contratado o 

direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST, devendo ser 

afastado a condenação ao adicional de insalubridade. Quando se trata de 

direitos junto a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição de cinco anos 

prevista no Decreto 20.910/32. (TJMT, Ap, 31093/2012, DR.SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

14/08/2012, Data da publicação no DJE 05/09/2012) Assim, a requerente 

somente faz jus ao recebimento do FGTS no período posterior a data de 

sua demissão e eventual, ficando prejudicados o direito às demais verbas, 

tais como: férias, décimo terceiro, adicional de periculosidade e outros. Por 

fim, no que se refere aos danos morais, anoto que estes estão ligados a 

constrangimentos que causam gravames de ordem psicológica, com 

intensidade suficiente a ensejar uma reparação pecuniária. Tem-se, assim, 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo. É bem provável que o autor tenha se frustrado com o não 

reconhecimento de seus direitos ora buscados. Contudo, esse fato por si 

só não pode ser considerado tão relevante a ponto de ensejar reparação 

por danos extrapatrimoniais. Sérgio Cavalieri Filho, ao estudar o tema, 

assim se posiciona: “Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como 

dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo” (In Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 83-84). A jurisprudência tem rechaçado o dano 

moral, quando a relação de direito material é regida pelas normas de direito 

administrativo, segundo se infere dos seguintes julgados: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SECRETÁRIO DE ESCOLA. 

CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. LEI Nº 11.478/00. FGTS E 

DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. O contrato temporário de trabalho, ato 

discricionário da Administração Pública, não cria nenhum vínculo entre o 

contratado e a Administração que pode, a qualquer momento, num juízo de 

conveniência e oportunidade, extinguir o contrato firmado. Relação de 

direito material que é regida pelas normas de direito administrativo, sendo 

descabida a pretensão à percepção do FGTS e de indenização por danos 

morais.” (TJRS – Terceira Câmara Cível – Apelação Cível n. 70037932134, 

Rel. Matilde Chabar Maia, j. 15.3.2012, p. 2.4.2012). “(...) APELAÇÃO 

CÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS. Servidor público do Município de Lorena 

contratado por tempo determinado, a fim de atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, 

inciso IX, da Constituição Federal e da Lei Complementar Municipal n.º 

43/07. Em se tratando da excepcional hipótese de contratação temporária, 

não incide, na hipótese dos autos, a Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Os direitos sociais previstos pelo artigo 7.º da Constituição Federal são 

extensíveis ao servidor contratado temporariamente. Entendimento 

pacífico do Supremo Tribunal Federal. Os danos morais não são cabíveis 

na hipótese vertente. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. 

Confirmação da sentença. Recursos não providos.” (TJSP – 12ª Câmara 

de Direito Público – Apelação Cível n. 0004377-06.2009.8.26.0323, rel. 

Osvaldo de Oliveira, j. 4.7.2012, p. 6.7.2012). Sem destaque no original. 

Não restando demonstrado, portanto, prejuízo moral significativo 

decorrente da ilicitude da conduta dos reclamados, impõe-se o 

afastamento de tal pretensão. Da mesma forma é incabível o recebimento 

quanto a pretensos danos materiais. Sobre o caso em tela, trago à 

colação julgado proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO POR PRAZO 

INDETERMINADO - PRETENDIDO RECEBIMENTO DE VERBAS DE CUNHO 

MATERIAL E MORAL - AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - ART. 37, II E 

IX, DA CF/88 - ATO NULO - DIREITO EXCLUSIVO À PERCEPÇÃO DO 

SALÁRIO CORRESPONDENTE À EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

RECURSO DESPROVIDO. A Constituição Federal é contundente em relação 

à imposição da efetividade do princípio constitucional do concurso público 

como regra geral às contratações de pessoal efetuadas pela 

administração pública, em consonância com o art. 37, II, da CF/88. A 

contratação sem concurso público é admitida, desde que em caráter 

temporário e excepcional (art. 37, IX). Tratando-se de contrato nulo por 

ausência de prévia aprovação em concurso público, e não havendo 

demonstração da excepcionalidade e do caráter temporário permitidos 

pelo inciso IX, do art. 37 da CF, faz jus o servidor apenas ao recebimento 

de valores correspondentes à contraprestação pelo serviço prestado e 

nada mais. A Administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 

direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial, inteligência da Súmula 473 do STF. Oportuno ressaltar, 

a jurisprudência é firme no sentido de que o pagamento dos salários do 

período trabalhado possui natureza de indenização por danos materiais, o 

que implica em não fazer jus a quaisquer outras verbas, por não 

configurar danos materiais. Nesse sentido vê-se o seguinte julgado: 

Serviço público. Servidor admitido sem concurso. Inobservância do 

disposto no art. 37, inciso II, da atual Constituição Federal. Contratação 

irregular. Nulidade do ato. Direito do trabalhador ao salário do período 

trabalhado, sem outra parcela de natureza trabalhista reclamada 

judicialmente. Improcedência do pedido do autor. Apelação parcialmente 

provida. É nula a contratação irregular de servidor público sem prévio 

concurso, por inobservância do art. 37, inciso II, e seu § 2º, da atual 

Constituição Federal, só tendo o trabalhador o direito, nesse caso, aos 

salários do período trabalhado, a título de indenização, para que não 

ocorra indevido enriquecimento do empregador às suas custas, mas sem 

direito a qualquer outra parcela de natureza trabalhista. Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inical proposta por 

Constância Viegas Santiago, em face do Município de Várzea Grande-MT, 

condeno o requerido somente ao depósito do FGTS referente ao período 

dos cinco anos anteriores à propositura da ação. A atualização monetária, 

deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem 

como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida 

(Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão 

ser corrigidos com base no IPCA-E. Declaro, assim, extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Por outro 

lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários, no 

importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC. 

Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, 

ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007376-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007376-07.2018.8.11.0002. REQUERENTE: TEREZINHA MARQUES DE 

MORAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

TEREZINHA MARQUES DE MORAES, qualificada nos autos em epígrafe, 

propôs, “Ação de Reclamação Trabalhista” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE-MT, porque, segundo alega, foi contratado 

temporariamente com renovações de contrato, para exercer a função de 

Serviços Gerais, pelo período de 01/01/1996 a 04/06/2018. Sustenta que 

fora dispensada, sem contudo, receber as verbas rescisórias a que tem 

direito. Requer, assim, o processamento da ação para, ao final, julgá-la 

procedente para que seja reconhecido o vínculo empregatício, com a 

condenação do Município/requerido ao pagamento de verbas trabalhistas. 

A inicial veio instruída com os documentos. Contestação no ID 16602192, 

argumentando a prescrição. Impugnação no ID 16796857. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Tendo em vista o julgamento de conflito de 

competência (autos n.º 1004234-35.2017.8.11.0000), realizado em 

novembro de 2017, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público 

e Coletivo do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, POR 

UNANIMIDADE, definiu que EM TODOS OS CASOS que se discute a 

relação entre servidor e Estado (Fazenda Pública), independente do valor 

atribuído à causa, a competência para julgamento da causa será da Vara 

Especializada de Fazenda Pública, conforme ementa que segue: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE 

APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA TELEMAT S.A. 

PARA FINS DE PROGRESSÃO DE CARREIRA - RELAÇÃO ENTRE 

SERVIDOR E O ESTADO - VALOR DA CAUSA -INFERIOR A SESSENTA 

(60) SALÁRIOS MÍNIMOS I - RRELEVÂNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

CONSTATAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA ? JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - 

COMPETÊNCIA. Nas causas em que se discute relação entre servidor e o 

Estado, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para 

processar e julgar a demanda, independentemente do valor atribuído à 

causa, pois, a competência, em todos os casos, é do Juízo da Vara 

Especializada da Fazenda Pública. Conflito julgado procedente. Antes da 

análise do mérito, necessário a análise da prescrição mencionada pelo 

requerido. O argumento não deve prosperar, vez que está sumulado no 

STJ, senão vejamos: “Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação.” Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos 

do art. 355, I, do Novel Código de Processo Civil, por não depender a 

causa de maior dilação probatória. Objetiva-se, nesta ação, como já 

relatado, o recebimento do FGTS e outras verbas decorrente do trabalho 

de serviços gerais do Pronto Socorro de Várzea Grande, no período 

compreendido de 01/01/1996 a 04/06/2018, através de contrato 

administrativo temporário. Segundo prevê o art. 37, II, da Constituição 

Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da 

CF/88. O doutrinador Alexandre de Moraes ao estudar o tema, ensina que: 

"...três são os requisitos obrigatórios para a utilização dessa exceção, 

muito perigosa, como diz Pinto Ferreira, por tratar-se de uma válvula de 

escape para fugir à obrigatoriedade dos concursos públicos, sob pena de 

flagrante inconstitucionalidade: excepcional interesse público; 

temporariedade da contratação; hipóteses expressamente previstas em 

lei" (Direito Constitucional, 16ª edição, Atlas, 2004, p. 332/333). E que: "A 

última categoria é a dos servidores públicos temporários, os quais, na 

verdade, se configuram como um agrupamento excepcional dentro da 

categoria geral dos servidores públicos. A previsão dessa categoria 

especial de servidores está contemplada no art. 37, IX, da CF, que admite 

a sua contratação por tempo determinado para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público. A própria leitura do texto 

constitucional demonstra o caráter de excepcionalidade de tais agentes. 

Entretanto, admitido o seu recrutamento na forma da lei, serão eles 

considerados como integrantes da categoria geral dos servidores 
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públicos" (obr. cit., p. 482). Da leitura dos autos, observa-se que a 

contratação da requerente na função de serviços gerais há mais de 20 

anos, isto é, de caráter “permanente”, desvirtua a finalidade dos contratos 

temporários, sendo, portanto nulos. Os documentos que embasaram o 

pleito inicial impõem o reconhecimento da existência do vínculo de trabalho 

(contrato temporário de prestação de serviço) firmado entre o requerido e 

a requerente, com a efetiva prestação de serviços consoante se denota 

dos documentos que instruíram os autos. A existência desse vínculo, 

celebrado e prorrogado inúmeras vezes pela Autarquia 

Municipal/requerido, à revelia das imposições do art. 37, II da Constituição 

Federal, caracteriza a obrigação de recolhimento das verbas fiscais e 

tributárias inerentes ao interesse público indisponível, entre estas o 

recolhimento do FGTS, de caráter constitucional. Não se pode duvidar que 

a contratação temporária visa atender necessidade de excepcional 

interesse público, celebrada nos termos do inciso IX, do art. 37 da 

Constituição Federal, resultando inconteste o dever administrativo de 

pagamento da verba constitucional alusiva ao FGTS, na forma 

estabelecida pelo art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. Entendo que neste caso 

deve ser aplicada a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, que 

confere aos contratados apenas o direito à percepção das horas 

trabalhadas e depósitos do FGTS. “A contratação de servidor público, 

após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra 

óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao 

pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas 

trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores 

referentes aos depósitos do FGTS.” (Súmula nº 363 do TST) Nesse 

sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONTRATO TEMPORÁRIO 

- VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO - VERBAS INDENIZATÓRIAS - 

NULIDADE DO VÍNCULO LABORAL - APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE 

SÚMULA N. 363 DO TST - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - INEXISTENTES - DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o 

enunciado de Súmula n. 363 do TST, em se tratando de contratação 

temporária, o vínculo do apelante para com a administração é 

jurídico-administrativo e não trabalhista, razão pela qual o pleito de verbas 

trabalhistas não pode ser recepcionado, sendo cabível a recorrente 

apenas e tão somente a percepção dos valores correspondentes ao 

FGTS. Não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, 

uma vez que estes não foram demonstrados nos autos. (TJMT, Ap, 

111625/2010, DR.ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/03/2012, Data da publicação no 

DJE 27/03/2012). “APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ORDINÁRIO ORIUNDO 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL EM RECLAMAÇÃO QUE DETERMINA A APRECIAÇÃO DO 

RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ORDEM SUPREMA QUE NÃO 

DEVE SER QUESTIONADA OU POSTERGADA - CONTRATO DE 

TRABALHO TEMPORÁRIO - NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO - AUSÊNCIA DEMONSTRADA - ADITIVOS CONTRATUAIS 

NULIFICADOS - DIREITO APENAS AO DEPÓSITO DO FGTS - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não 

obstante o recorrido afirmar que a contratação estava amparada pelo art. 

264, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, regulamentada 

pelo Decreto Estadual n. 23/1995, vê-se que a temporariedade e a 

excepcionalidade da contratação ficaram prejudicada com o decorrer do 

tempo, fazendo se aplicar a prescrição do art. 37, inciso II, da Carta 

Magna. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem a prévia 

aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II, e 

§ 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação 

pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor 

da hora do salário mínimo, e dos valores referentes ao depósito do FGTS. 

E como se observa dos documentos trazidos com a inicial, não há saldo 

de salários, restando apenas a situação jurídica decorrente do fundo de 

garantia por tempo de serviço, que de acordo com o art. 19-A, da Lei 

Federal 8.036/1990, com a redação da medida provisória n. 2.164-41/01, 

define ser devido o depósito na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato seja declarado nulo nas hipóteses do art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal. Ocorrendo a sucumbência recíproca é de ser 

aplicado o art. 21, do Código de Processo Civil.” (TJMT - Apelação 

10988/2009 - Relator Antonio Horário da Silva Neto - Julgado em 

05.10.2009). “RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 

– DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO –– NULIDADE DOS 

CONTRATOS – SÚMULA 363 DO TST- GARANTIA AO FGTS– RECURSO 

PROVIDO. A nulidade dos contratos gera ao contratado o direito ao FGTS, 

nos termos da Súmula 363 do TST.” (TJMT, Ap, 53628/2011, DR. 

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no DJE 05/09/2012) 

“APELAÇÃO CÍVEL - VERBAS TRABALHISTAS – SERVIDORA PÚBLICA - 

AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE 

CARGO COMISSIONADO - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO - CONTRATO 

DE CARÁTER TEMPORÁRIO - DESVIRTUAMENTO DO PACTO - 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS SEM DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE 

PÚBLICO - NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO 1. O cargo de agente comunitária de 

saúde não se enquadra no conceito de comissionado, pois não há 

exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme 

determina o art. 37, V da CF/88. 2. Constatado o desvirtuamento do 

contrato de trabalho temporário descrito no art. 37, IX da CF/88, em razão 

das repetidas renovações, resta patente a sua nulidade, de forma que o 

trabalhador faz jus apenas à percepção dos depósitos do FGTS.” (TJMT - 

Terceira Câmara Cível - RAC 123096/2009 - Rel. Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho - J. 09/3/2010). RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – 

PAGAMENTO VERBAS TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 

4.421/2005 – NULIDADE DOS CONTRATOS – RECONHECIMENTO DE 

VÍNCULO – IMPOSSIBILIDADE - DIREITO APENAS AO RECEBIMENTO DO 

FGTS – SÚMULA 363 DO TST- PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – 

INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA 

PÚBLICA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32 - ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE AFASTADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - 

RECURSO DE APELAÇÃO DO CONTRATADO DESPROVIDO E DO 

MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. As contratações sucessivas 

implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, o que 

impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao contratado o 

direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST, devendo ser 

afastado a condenação ao adicional de insalubridade. Quando se trata de 

direitos junto a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição de cinco anos 

prevista no Decreto 20.910/32. (TJMT, Ap, 31093/2012, DR.SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

14/08/2012, Data da publicação no DJE 05/09/2012) Assim, o requerente 

somente faz jus ao recebimento do FGTS no período trabalhado, ficando 

prejudicados o direito às demais verbas, tais como: férias, décimo terceiro, 

adicional de periculosidade e outros. A Constituição Federal é contundente 

em relação à imposição da efetividade do princípio constitucional do 

concurso público como regra geral às contratações de pessoal efetuadas 

pela administração pública, em consonância com o art. 37, II, da CF/88. A 

contratação sem concurso público é admitida, desde que em caráter 

temporário e excepcional (art. 37, IX). Tratando-se de contrato nulo por 

ausência de prévia aprovação em concurso público, e não havendo 

demonstração da excepcionalidade e do caráter temporário permitidos 

pelo inciso IX, do art. 37 da CF, faz jus o servidor apenas ao recebimento 

de valores correspondentes à contraprestação pelo serviço prestado e 

nada mais. A Administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 

direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial, inteligência da Súmula 473 do STF. Oportuno ressaltar, 

a jurisprudência é firme no sentido de que o pagamento dos salários do 

período trabalhado possui natureza de indenização por danos materiais, o 

que implica em não fazer jus a quaisquer outras verbas, por não 

configurar danos materiais. Nesse sentido vê-se o seguinte julgado: 

Serviço público. Servidor admitido sem concurso. Inobservância do 

disposto no art. 37, inciso II, da atual Constituição Federal. Contratação 

irregular. Nulidade do ato. Direito do trabalhador ao salário do período 

trabalhado, sem outra parcela de natureza trabalhista reclamada 

judicialmente. Improcedência do pedido do autor. Apelação parcialmente 

provida. É nula a contratação irregular de servidor público sem prévio 

concurso, por inobservância do art. 37, inciso II, e seu § 2º, da atual 

Constituição Federal, só tendo o trabalhador o direito, nesse caso, aos 

salários do período trabalhado, a título de indenização, para que não 

ocorra indevido enriquecimento do empregador às suas custas, mas sem 

direito a qualquer outra parcela de natureza trabalhista. Diante do exposto, 
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julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Reclamação 

Trabalhista” proposta por Terezinha Marques de Morais, em face do 

Município de Várzea Grande-MT determinado ao requerido o depósito do 

FGTS referente ao período dos cinco anos anteriores à propositura da 

ação. A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a 

contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao 

ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do 

artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 

30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E. Declaro, 

assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do NCPC. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º 

do NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 

2º, ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003609-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003609-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE LUCIANO ROCHA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. JOSÉ 

LUCIANO ROCHA DA SILVA, qualificado nos autos em epígrafe, propôs, 

“Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, 

porque, segundo alega, foi contratado temporariamente com renovações 

de contrato, para exercer a função de Agente de Segurança, pelo período 

de 05/11/1996 a 09/07/2018. Sustenta que fora dispensado, sem contudo, 

receber as verbas rescisórias a que tem direito. Requer, assim, o 

processamento da ação para, ao final, julgá-la procedente para que seja 

reconhecido o vínculo empregatício, com a condenação do 

Município/requerido ao pagamento de verbas trabalhistas. A inicial veio 

instruída com os documentos. Contestação no ID 20991403, argumentando 

a prescrição. Impugnação no ID 22765899. As partes manifestaram que 

não há provas a serem produzidas É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Antes da análise do mérito, necessário a análise da prescrição 

mencionada pelo requerido. O argumento não deve prosperar, vez que 

está sumulado no STJ, senão vejamos: “Súmula 85/STJ: Nas relações 

jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, nos termos do art. 355, I, do Novel Código de 

Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação probatória. 

Objetiva-se, nesta ação, como já relatado, o recebimento do FGTS e 

outras verbas decorrente do trabalho de Agente de Segurança do Pronto 

Socorro de Várzea Grande, no período compreendido de 05/11/1996 a 

09/07/2018, através de contrato administrativo temporário. Segundo prevê 

o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação 

por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo 

artigo 37 da CF/88. O doutrinador Alexandre de Moraes ao estudar o tema, 

ensina que: "...três são os requisitos obrigatórios para a utilização dessa 

exceção, muito perigosa, como diz Pinto Ferreira, por tratar-se de uma 

válvula de escape para fugir à obrigatoriedade dos concursos públicos, 

sob pena de flagrante inconstitucionalidade: excepcional interesse público; 

temporariedade da contratação; hipóteses expressamente previstas em 

lei" (Direito Constitucional, 16ª edição, Atlas, 2004, p. 332/333). E que: "A 

última categoria é a dos servidores públicos temporários, os quais, na 

verdade, se configuram como um agrupamento excepcional dentro da 

categoria geral dos servidores públicos. A previsão dessa categoria 

especial de servidores está contemplada no art. 37, IX, da CF, que admite 

a sua contratação por tempo determinado para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público. A própria leitura do texto 

constitucional demonstra o caráter de excepcionalidade de tais agentes. 

Entretanto, admitido o seu recrutamento na forma da lei, serão eles 

considerados como integrantes da categoria geral dos servidores 

públicos" (obr. cit., p. 482). Da leitura dos autos, observa-se que a 

contratação do requerente na função de Agente de Segurança há mais de 

20 anos, isto é, de caráter “permanente”, desvirtua a finalidade dos 

contratos temporários, sendo, portanto nulos. Os documentos que 

embasaram o pleito inicial impõem o reconhecimento da existência do 

vínculo de trabalho (contrato temporário de prestação de serviço) firmado 

entre o requerido e o requerente, com a efetiva prestação de serviços 

consoante se denota dos documentos que instruíram os autos. A 

existência desse vínculo, celebrado e prorrogado inúmeras vezes pela 

Autarquia Municipal/requerido, à revelia das imposições do art. 37, II da 

Constituição Federal, caracteriza a obrigação de recolhimento das verbas 

fiscais e tributárias inerentes ao interesse público indisponível, entre estas 

o recolhimento do FGTS, de caráter constitucional. Não se pode duvidar 

que a contratação temporária visa atender necessidade de excepcional 

interesse público, celebrada nos termos do inciso IX, do art. 37 da 

Constituição Federal, resultando inconteste o dever administrativo de 

pagamento da verba constitucional alusiva ao FGTS, na forma 

estabelecida pelo art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. Entendo que neste caso 

deve ser aplicada a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, que 

confere aos contratados apenas o direito à percepção das horas 

trabalhadas e depósitos do FGTS. “A contratação de servidor público, 

após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra 

óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao 

pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas 

trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores 

referentes aos depósitos do FGTS.” (Súmula nº 363 do TST) Nesse 

sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONTRATO TEMPORÁRIO 

- VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO - VERBAS INDENIZATÓRIAS - 

NULIDADE DO VÍNCULO LABORAL - APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE 

SÚMULA N. 363 DO TST - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - INEXISTENTES - DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o 

enunciado de Súmula n. 363 do TST, em se tratando de contratação 

temporária, o vínculo do apelante para com a administração é 

jurídico-administrativo e não trabalhista, razão pela qual o pleito de verbas 

trabalhistas não pode ser recepcionado, sendo cabível a recorrente 

apenas e tão somente a percepção dos valores correspondentes ao 

FGTS. Não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, 

uma vez que estes não foram demonstrados nos autos. (TJMT, Ap, 

111625/2010, DR.ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/03/2012, Data da publicação no 

DJE 27/03/2012). “APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ORDINÁRIO ORIUNDO 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL EM RECLAMAÇÃO QUE DETERMINA A APRECIAÇÃO DO 

RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ORDEM SUPREMA QUE NÃO 

DEVE SER QUESTIONADA OU POSTERGADA - CONTRATO DE 

TRABALHO TEMPORÁRIO - NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO - AUSÊNCIA DEMONSTRADA - ADITIVOS CONTRATUAIS 

NULIFICADOS - DIREITO APENAS AO DEPÓSITO DO FGTS - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não 

obstante o recorrido afirmar que a contratação estava amparada pelo art. 

264, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, regulamentada 

pelo Decreto Estadual n. 23/1995, vê-se que a temporariedade e a 

excepcionalidade da contratação ficaram prejudicada com o decorrer do 

tempo, fazendo se aplicar a prescrição do art. 37, inciso II, da Carta 

Magna. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem a prévia 

aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II, e 

§ 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação 

pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor 

da hora do salário mínimo, e dos valores referentes ao depósito do FGTS. 

E como se observa dos documentos trazidos com a inicial, não há saldo 

de salários, restando apenas a situação jurídica decorrente do fundo de 

garantia por tempo de serviço, que de acordo com o art. 19-A, da Lei 

Federal 8.036/1990, com a redação da medida provisória n. 2.164-41/01, 

define ser devido o depósito na conta vinculada do trabalhador cujo 
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contrato seja declarado nulo nas hipóteses do art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal. Ocorrendo a sucumbência recíproca é de ser 

aplicado o art. 21, do Código de Processo Civil.” (TJMT - Apelação 

10988/2009 - Relator Antonio Horário da Silva Neto - Julgado em 

05.10.2009). “RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 

– DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO –– NULIDADE DOS 

CONTRATOS – SÚMULA 363 DO TST- GARANTIA AO FGTS– RECURSO 

PROVIDO. A nulidade dos contratos gera ao contratado o direito ao FGTS, 

nos termos da Súmula 363 do TST.” (TJMT, Ap, 53628/2011, DR. 

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no DJE 05/09/2012) 

“APELAÇÃO CÍVEL - VERBAS TRABALHISTAS – SERVIDORA PÚBLICA - 

AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE 

CARGO COMISSIONADO - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO - CONTRATO 

DE CARÁTER TEMPORÁRIO - DESVIRTUAMENTO DO PACTO - 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS SEM DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE 

PÚBLICO - NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO 1. O cargo de agente comunitária de 

saúde não se enquadra no conceito de comissionado, pois não há 

exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme 

determina o art. 37, V da CF/88. 2. Constatado o desvirtuamento do 

contrato de trabalho temporário descrito no art. 37, IX da CF/88, em razão 

das repetidas renovações, resta patente a sua nulidade, de forma que o 

trabalhador faz jus apenas à percepção dos depósitos do FGTS.” (TJMT - 

Terceira Câmara Cível - RAC 123096/2009 - Rel. Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho - J. 09/3/2010). RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – 

PAGAMENTO VERBAS TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 

4.421/2005 – NULIDADE DOS CONTRATOS – RECONHECIMENTO DE 

VÍNCULO – IMPOSSIBILIDADE - DIREITO APENAS AO RECEBIMENTO DO 

FGTS – SÚMULA 363 DO TST- PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – 

INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA 

PÚBLICA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32 - ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE AFASTADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - 

RECURSO DE APELAÇÃO DO CONTRATADO DESPROVIDO E DO 

MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. As contratações sucessivas 

implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, o que 

impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao contratado o 

direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST, devendo ser 

afastado a condenação ao adicional de insalubridade. Quando se trata de 

direitos junto a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição de cinco anos 

prevista no Decreto 20.910/32. (TJMT, Ap, 31093/2012, DR.SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

14/08/2012, Data da publicação no DJE 05/09/2012) Assim, o requerente 

somente faz jus ao recebimento do FGTS no período trabalhado, ficando 

prejudicados o direito às demais verbas, tais como: férias, décimo terceiro, 

adicional de periculosidade e outros. A Constituição Federal é contundente 

em relação à imposição da efetividade do princípio constitucional do 

concurso público como regra geral às contratações de pessoal efetuadas 

pela administração pública, em consonância com o art. 37, II, da CF/88. A 

contratação sem concurso público é admitida, desde que em caráter 

temporário e excepcional (art. 37, IX). Tratando-se de contrato nulo por 

ausência de prévia aprovação em concurso público, e não havendo 

demonstração da excepcionalidade e do caráter temporário permitidos 

pelo inciso IX, do art. 37 da CF, faz jus o servidor apenas ao recebimento 

de valores correspondentes à contraprestação pelo serviço prestado e 

nada mais. A Administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 

direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial, inteligência da Súmula 473 do STF. Oportuno ressaltar, 

a jurisprudência é firme no sentido de que o pagamento dos salários do 

período trabalhado possui natureza de indenização por danos materiais, o 

que implica em não fazer jus a quaisquer outras verbas, por não 

configurar danos materiais. Nesse sentido vê-se o seguinte julgado: 

Serviço público. Servidor admitido sem concurso. Inobservância do 

disposto no art. 37, inciso II, da atual Constituição Federal. Contratação 

irregular. Nulidade do ato. Direito do trabalhador ao salário do período 

trabalhado, sem outra parcela de natureza trabalhista reclamada 

judicialmente. Improcedência do pedido do autor. Apelação parcialmente 

provida. É nula a contratação irregular de servidor público sem prévio 

concurso, por inobservância do art. 37, inciso II, e seu § 2º, da atual 

Constituição Federal, só tendo o trabalhador o direito, nesse caso, aos 

salários do período trabalhado, a título de indenização, para que não 

ocorra indevido enriquecimento do empregador às suas custas, mas sem 

direito a qualquer outra parcela de natureza trabalhista. Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” 

proposta por José Luciano Rocha da Silva, em face do Município de 

Várzea Grande-MT determinado ao requerido o depósito do FGTS 

referente ao período dos cinco anos anteriores à propositura da ação. A 

atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de 

cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir 

da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando 

deverão ser corrigidos com base no IPCA-E. Declaro, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. 

Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual 

n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários, no 

importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC. 

Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, 

ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Sem custas. P. R. I VÁRZEA GRANDE, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILBERTO COSTA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007794-42.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ANTONIO GILBERTO COSTA 

SALES REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. ANTONIO GILBERTO 

COSTA SALES, devidamente qualificacda nos autos, propôs a presente 

“Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do 

Município de Várzea Grande, desde 24/04/2012, exercendo o cargo de 

Técnico de Suporte Administrativo (Agente de Segurança e Manutenção), 

conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos 

autos e, nessa condição, fazer jus ao enquadramento na classe B, nível 3, 

desde os meses de abril e agosto de 2018 Relata que em 06/03/2017 

requereu administrativamente o seu enquadramento, porém não obteve 

.êxito. Requer a condenação do réu a proceder à sua progressão para o 

nível 3, classe B, a partir de 04/2018 e 08/2018, bem como a pagar as 

diferenças salariais correspondentes, com seus reflexos. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Contestação no ID 16962812. Impugnação 

no ID 17005500. O requerente pugna pelo julgamento antecipado da lide no 

ID 18155235. O requerido manifestou que não há provas a serem 

produzidas no ID 18224986. É o relatório. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O enquadramento pretendido 

pela autora está previsto nas Leis Municipais nº 3.797/2012 e 4.093/2015, 

que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas 

classes, conforme se infere a seguir: “Lei Complementar nº 3.797/2012. 

(...) Art.18 – A progressão funcional dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande 

dar-se-á por: I – progressão de níveis; II – promoção de classes. Art.19 – 

A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível 

para outro dar-se-á em virtude de nova habitação profissional 

comprovada, observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo Único 

– Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. (...) Art.21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de casa ano acrescido sobe o valor do subsídio. 

Parágrafo Único – As classes de promoção dos Profissionais de 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 
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identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10. (...) Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Seção II - Dos Níveis e Classes dos Cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional Art.24- Os Níveis de progressão dos 

cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada 

por quatro(04) Letras de A á D. 1º- Os níveis são estruturados segundo 

os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte 

forma: I - Técnico Administrativo Educacional: a) Nível A – habilitação 

específica de ensino médio e profissionalização específica; b) Nível B - 

habilitação em grau superior, em nível de graduação e profissionalização 

específica; c) Nível C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização na área de atuação ou correlata e profissionalização 

específica; d) Nível D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização 

específica. II – Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Nível A - – 

habilitação específica de ensino médio e profissionalização específica; b) 

Nível B - habilitação em grau superior em licenciatura em Pedagogia, ou 

Normal Superior, em nível de graduação e profissionalização específica; c) 

Nível C - habilitação em grau superior, com curso de especialização na 

área de educação ou correlata e profissionalização específica; d) Nível D - 

habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na 

área de atuação ou correlata profissionalização específica. II - Técnico em 

Suporte Administrativo Educacional: a) Nível A - habilitação em nível de 

ensino médio e profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em 

nível de ensino superior e profissionalização específica; c) Nível C - 

habilitação em nível de especialização e profissionalização específica; d) 

Nível D - habilitação em grau superior com curso em mestrado ou 

doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica; 

2º - O Curso de profissionalização específica mencionado no parágrafo 

anterior será feito em instituições credenciadas, com a carga mínina de 

360 horas por certificado.” Como se vê, para a elevação nos níveis da 

carreira de cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, como 

é o caso da parte autora, faz-se necessário o cumprimento do interstício 

de 3 (três) anos, conforme a referida lei. Segundo se infere dos 

documentos contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o 

cumprimento do requisito tempo, já que o autor ingressou no trabalho 

público em 24/04/2012 para exercer o cargo de “Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional” e já contava com quanse 8 anos de serviço 

quando da propositura da ação. Quanto à avaliação de desempenho, em 

que pese não ter restado comprovado nos autos que a autora foi 

submetida às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, 

estabelece que “se acaso a Administração Pública não proporcionar a 

realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será com 

considerada satisfatória no período. Ademais, cabe a Administração 

Pública Municipal realizar a avaliação de desempenho, independente de 

requerimento administrativo para promoção de nível, sendo claro e correto 

o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como do STJ, 

a saber: APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/ 

COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO 

VERTICAL - LEI MUNCIPAL 2361/2001 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS 

PREENCHIDOS – PROGRESSÃO EM CLASSE IMEDIATA - HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS MANTIDOS – JUROS MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO 

STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz 

jus o servidor público a progressão vertical à classe imediatamente 

superior, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, 

por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la, se 

preenchido o interstício temporal previsto em lei. A verba honorária deve 

ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e 

em quantia razoável. (Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

05/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016). Neste sentido, a requerente 

deve ser enquadrada corretamente no seu Nível 9 e, na Classe D, 

conforme requisitos da Lei Complementar nº 3.797/2012. Assim, 

independente do tempo interstício para a progressão de classe, como 

corrobora o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ORDINÁRIA – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

DE CUIABÁ – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº S 153/2007 E 

170/2008 - ENQUADRAMENTO NOS PADRÕES E CLASSES DE ACORDO 

COM O TEMPO DE SERVIÇO, O NÍVEL DE ESCOLARIDADE E A 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUZIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTES DO STJ 

– MULTA DIÁRIA DE DESCUMPRIMENTO – EXTIRPADO – RECURSO 

DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Não se aplica ao 

servidor que ingressou no serviço público municipal em data anterior ao 

início de vigência das Leis Complementares nºs 153/2007 e 170/2008 a 

exigência de interstício mínimo para a promoção entre classes ou para a 

progressão entre os padrões de cada classe, uma vez que não 

pretendem propriamente progredir na carreira, mas apenas o seu correto 

enquadramento inicial, em conformidade com a nova legislação. “[...] A 

Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do julgamento do Recurso 

Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, nas condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios 

devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção 

monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 

5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que 

melhor reflete a inflação acumulada do período.[...]” (AgRg no AREsp 

288.026/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 11/02/2014, DJe 20/02/2014). Considerando que o § 5º, do art. 

461, do CPC/73, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios 

coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de 

coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo 

que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. A verba 

honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, de 

forma equitativa e em quantia razoável. (Apelação/ Remessa Necessária 

83386/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). Diante do exposto, 

julgo procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por 

Antonio Gilberto Costa Sales em face do Município de Várzea Grande, 

condenando este a realizar o enquadramento da autora na classe B, nível 

3, desde 04/2018 e 08/2018, com o pagamento das diferenças 

correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A 

atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de 

cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir 

da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando 

deverão ser corrigidos com base no IPCA-E. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais. Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários, no importe de 10% da 

condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC. Processo não sujeito 

ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, ambos do CPC). Transitada 

em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Sem custas. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001136-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EZIDIO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001136-65.2019.8.11.0002. AUTOR(A): BENEDITO EZIDIO DA SILVA 

FILHO REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, BENEDITO EZÍDIO DA 

SILVA FILHO devidamente qualificado nos autos, propôs a presente “ação 

de cobrança” em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, também 

qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento de adicional de 

periculosidade por ocupar cargo de trabalhador da educação que exerce 

a função de vigilância da rede pública do Município de Várzea Grande. 

Aduz da petição inicial, que, apesar de exercer a função de vigilância de 

rede pública de ensino de Várzea Grande não vêm recebendo o adicional 

de periculosidade, todavia argumentou o requerente que a Lei nº 

1.164/1991 (estatuto dos servidores públicos) dispõe em seu artigo 77 

que o servidor público tem direito ao recebimento do adicional de 

periculosidade. A petição inicial veio instruída com documentos. Citado, o 

Município de Várzea Grande arguiu a preliminar de pedido juridicamente 

impossível e, no mérito, alegou que a atividade exercida pelos 

profissionais da educação é de vigia, não de vigilante, de modo que, não é 

devido o adicional de periculosidade. Em impugnação à contestação, o 

requerente alegou a inexistência legal da diferenciação da atividade de 

vigia e de vigilante. Não houve especificação de provas. É o breve 

relatório. Fundamento. DECIDO. Acerca da preliminar de pedido 

juridicamente impossível, verifico que esta se confunde com o mérito, 

razão pela qual, rejeito a preliminar arguida pelo requerido. No mérito, 

dispõe o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, 

como Técnico de Suporte Administrativo, como previsto no art. 14, II, da 

Lei Complementar n° 3.797/2012: Art. 14 – O titular do cargo de Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional exercerá suas atividades profissionais 

em atividades de: II – Vigilância, segurança, limpeza e manutenção da 

infra-estrutura escolar. Ademais, a lei Municipal nº. 1.164/1991 em seu 

artigo 77 prevê o pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade 

ou atividades penosas aos servidores, nas seguintes condições: Art. 77 – 

Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou 

em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco 

de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal 

pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo. 

Os vigias da rede pública de ensino estão submetidos à exposição 

permanente de roubos e também exercem atividade profissional de 

segurança pessoal e patrimonial, sendo indubitável o direito ao 

recebimento do adicional de periculosidade, por preencher os requisitos 

legais. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. 

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. ATIVIDADE CONSTANTE DO 

ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. 

RECURSO DESPROVIDO. Estando o servidor em exposição permanente a 

roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento 

do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da 

NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016). Veja-se 

ainda: NORMA REGULAMENTADORA 16 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

PERIGOSAS. ANEXO 3 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM 

EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA 

NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL (Inclusão dada pela Portaria MTE 1.885/2013). 1. As 

atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de 

violência física são consideradas perigosas. 2. São considerados 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que 

atendam a uma das seguintes condições: [...] b) empregados que exercem 

a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. A propósito, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, in verbis: E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE 

- FUNÇÃO DE VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - 

FUNÇÃO PERIGOSA - PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos 

termos da Lei Municipal nº. 8/1998, o autor faz jus ao recebimento do 

adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por 

cento), por desempenhar atividade considerada perigosa. 2. Recurso 

conhecido e não provido. (N.U 1000885-54.2018.8.11.0011, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020). Assim, conclui-se ser 

devido o adicional de periculosidade, pelo labor de agente de segurança 

pessoal e patrimonial de bens públicos. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE, o pedido formulado na presente ação e determino o 

pagamento do adicional de periculosidade à parte autora por exercer a 

função de vigilância da rede pública do Município de Várzea Grande, 

referente os cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. Ademais, 

declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido nas 

custas e despesas processuais, todavia condeno-o em honorários 

advocatícios, cujo percentual será apurado em fase de liquidação (Art. 85 

§ 4º, inciso II, do CPC). A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação. 

Sobre a condenação retro mencionada, observando a modulação dos 

efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, deve se ter a aplicação 

pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, 

que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E, 

índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 

870.947/SE. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do CPC. 

Não havendo execução, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010743-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010743-39.2018.8.11.0002. AUTOR(A): NEUZELI DE SOUZA REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. NEUZELI DE SOUZA, 

devidamente qualificada nos autos, propôs a presente “Ação de Cobrança 

de Retroativos de Enquadramento c/c Danos Morais” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 

30/04/2002, exercendo o cargo de motorista - Secretaria Municipal de 

Saúde, conforme termos do histórico funcional e demais documentos 

juntados aos autos e, nessa condição, fazer jus aos efeitos financeiros 

do seu enquadramento no nível 3, classe C, pela Portaria 264/2012 e 4/3 

de férias não pagos. Requer a condenação do réu a proceder o 

pagamento das diferenças salariais correspondentes, com seus reflexos. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Contestação no ID 16893966. 

Impugnação no ID 16893969. Requerente pugna pelo julgamento 

antecipado da lide no ID 17410386. Município manifesta que não há provas 

a serem produzidas no ID 18479583. É o relatório. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante aos efeitos 

financeiros, inclusive 4/3 de férias não pagos, devem estar inseridos nos 

5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, qual seja, 24/03/2012 a 

24/03/2017. Por fim, no que se refere aos danos morais, anoto que estes 

estão ligados a constrangimentos que causam gravames de ordem 
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psicológica, com intensidade suficiente a ensejar uma reparação 

pecuniária. Tem-se, assim, como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo. É bem provável que a autora 

tenha se frustrado com o não reconhecimento de seus direitos ora 

buscados. Contudo, esse fato por si só não pode ser considerado tão 

relevante a ponto de ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. 

Sérgio Cavalieri Filho, ao estudar o tema, assim se posiciona: “Nessa linha 

de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (In Programa de 

Responsabilidade Civil, 8ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009, p. 

83-84). Assim, não há que se falar em danos morais. Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança 

c/c Danos Morais” proposta por Neuzeli de Souza em face do Município de 

Várzea Grande, condenando este a realizar o pagamento das diferenças 

correspondentes, com seus reflexos, no período compreendido entre 

24/03/2012 a 24/03/2017, declarando, por sentença, extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A atualização 

monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada 

vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da 

citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando 

deverão ser corrigidos com base no IPCA-E. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais. Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários, no importe de 10% da 

condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC. Processo não sujeito 

ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, ambos do NCPC). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Sem custas. P. 

R. I. VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003417-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BLUE STAR VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

LAURA TEREZA DA COSTA DIAS (EXECUTADO)

HERMES RODRIGUES PIMENTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003417-62.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: BLUE STAR VEICULOS LTDA, LAURA TEREZA DA COSTA 

DIAS, HERMES RODRIGUES PIMENTA Vistos, BLUES STARS VEÍCULOS 

LTDA apresentou exceção de pré-executividade contra a execução fiscal 

que lhe move a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, sustentando a ocorrência 

da prescrição, vez que busca receber crédito relativo ao ICMS do ano de 

2012/2013 e taxa de segurança contra incêndio do período 2013, 2014 e 

2015, haja vista empresa se encontra inativa desde o ano de 2013, e que 

o despacho inicial se deu em 14/05/2018. Alega, portanto, que os créditos 

estão prescritos. Afirma, ainda, a ilegitimidade passiva da executada 

Laura Tereza da Costa Dias, pois não exercia atividade de gerencia da 

sociedade, não incorreu em má conduta durante qualquer possível gestão, 

portanto não pode ter seus bens pessoais comprometidos. Por fim, pugna 

pela extinção da presente execução fiscal. Instada, a parte exequente 

impugnou a exceção, batendo-se pela inocorrência de prescrição, bem 

como pela impossibilidade de apreciação do pedido de ilegitimidade 

passiva em sede de exceção de pré-executividade por depender de 

dilação probatória (ID: 16911081). É o relatório. Fundamento e decido. A 

doutrina e a jurisprudência, diante da existência de vícios no título 

executivo que possam ser declarados de ofício, vêm admitindo a utilização 

da exceção de pré-executividade, cuja principal função é a de exonerar o 

executado de proceder à segurança do juízo para discutir a 

inexequibilidade de título ou a iliquidez do crédito exequendo. Realmente, 

no que concerne à admissão da exceção de pré-executividade, tem a 

doutrina entendido que sua utilização opera-se quanto às matérias de 

ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz que versem sobre questão 

de viabilidade da execução - liquidez e exigibilidade do título, condições da 

ação e pressupostos processuais - dispensando-se, nestes casos, de 

garantia prévia do juízo para que essas alegações sejam suscitadas. 

Acerca da prescrição do crédito tributário temos o disposto no artigo 174 

do CTN que diz: “art. 174 – a ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único: a prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal.” A constituição definitiva do crédito 

tributário ocorreu com o vencimento da dívida, referente à falta de 

recolhimento de ICMS, que se deu em 05/2013 a 01/2014, e o despacho do 

juiz que ordenou a citação ocorreu em 24/05/2017 conforme consta no ID: 

7290931. Assim sendo, inscrito o débito em dívida ativa na data de maio de 

2013 e o despacho de citação ocorreu em maio de 2017, não há que se 

falar em prescrição do crédito tributário. Ilustrativos são os seguintes 

julgados: EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ART. 

173, I, CTN. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. CINCO ANOS 

PARA COBRANÇA. ADESÃO A PARCELAMENTO. ART. 174, IV, CTN. 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. Não 

havendo a antecipação do pagamento, o Fisco pode proceder ao 

lançamento de ofício do crédito devido no prazo de cinco anos contado do 

primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter 

sido efetuado (art. 173, I, do CTN). Depois de constituído definitivamente o 

crédito, a Fazenda Pública tem 05 anos para ajuizar a ação de execução 

contra o devedor, sob pena de prescrição da pretensão. Qualquer ato que 

importe em reconhecimento do débito interrompe a prescrição, conforme 

disposto no art. 174, parágrafo único, IV, CTN." (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.08.545194-7/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Fernandes , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/12/2014, publicação da súmula em 

19/12/2014). APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO 

SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECADÊNCIA – 

NÃO CONFIGURADA – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – 

RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – MARCO INICIAL – FATO GERADOR – 

ART. 173, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO ART 174 DO CTN – TERMO INICIAL 

DA PRESCRIÇÃO COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – NÃO 

OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a regra decadencial 

estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, 

ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não 

houve o recolhimento pelo contribuinte. Ao se falar de prescrição dos 

créditos tributários aplica-se o artigo 174 do CTN, segundo o qual o início 

do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito e seu 

termo ad quem ocorre com o despacho que ordena a citação do 

executado. Deve ser afastada a decadência e a prescrição da pretensão 

executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) 

anos nos períodos referidos. Recurso provido. (Ap 130745/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

16/04/2018). Ademais, quanto ao alegado acerca da ilegitimidade passiva 

da executada é importante destacar que a presença dos nomes dos 

executados na CDA atrai a presunção de legitimidade, posto que se 

distingue do chamado redirecionamento da execução fiscal. Nesse sentido 

temos o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO 

INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO 

COOBRIGADO — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE 

PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

“Conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o 

regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 

01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução 

fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de 

Dívida Ativa – CDA” (STJ, AgRg no AREsp 223.785/PA).Recurso não 

provido. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

04/05/2018). Assim, ainda que a ilegitimidade passiva possa, em tese, ser 

alegada por esta via, sua demonstração deve ser inequívoca, o que não 

acontece no presente caso. Em que pesem as alegações da excipiente, 

contudo se exige maior dilação probatória. Ante o exposto, REJEITO a 

exceção de pré-executividade, nos termos acima. Sem sucumbência, por 

se tratar de mero incidente processual. Intime-se o exequente para dar 

continuidade ao feito. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001276-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RUELIS (EXECUTADO)

TRANSCAPITAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

INES DE FATIMA CERUTTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT15390-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001276-70.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: TRANSCAPITAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, 

VALDIR RUELIS, INES DE FATIMA CERUTTI Vistos, INÊS DE FÁTIMA 

CERUTI alegou, em sua petição acostada no id: 13525280, ilegitimidade 

passiva nesta ação de execução fiscal ajuizada contra si pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL. Devidamente intimada, o exequente se manifestou 

em id: 18060990 e apresentou CDA atualizada com a exclusão da 

requerente. É, em síntese, o relatório. Fundamento. DECIDO. Primeiramente, 

cumpre consignar que a arguição de matéria de ordem pública pode ser 

levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é 

suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de 

apresentação de Embargos. Outrossim, compulsando os autos, verifica-se 

que de fato o exequente apresentou as CDA’s devidamente alteradas 

mediante a exclusão da requerente, impondo-se a exclusão do polo 

passivo da execução fiscal, ante a sua ilegitimidade. Diante do exposto, 

acolho o pedido e por consequência de causa e efeito, excluo INÊS DE 

FÁTIMA CERUTI do polo passivo da lide e extinguir a execução quanto a 

esta, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de um 

mero incidente processual. Procedam-se às retificações necessárias, 

inclusive na autuação, bem como o levantamento de possíveis penhoras 

existentes. Cumpra-se e intimem-se. VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 

2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009511-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D MAR REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009511-26.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT EXECUTADO: D MAR REPRESENTACOES 

LTDA Vistos, Intime-se o exequente para manifestação em termos de 

prosseguimento, em 15 dias. Certificada a sua inércia, ao arquivo 

provisório, nos termos do Art. 40 da Lei 6830/80. Cumpra-se. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de abril de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009538-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIZEN COMERCIAL ARMARINHOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009538-09.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT EXECUTADO: KAIZEN COMERCIAL 

ARMARINHOS LTDA Vistos, Intime-se o exequente para manifestação em 

termos de prosseguimento, em 15 dias. Certificada a sua inércia, ao 

arquivo provisório, nos termos do Art. 40 da Lei 6830/80. Cumpra-se. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009505-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CDM REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009505-19.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT EXECUTADO: CDM REPRESENTACOES 

LTDA - ME Vistos, Intime-se o exequente para manifestação em termos de 

prosseguimento, em 15 dias. Certificada a sua inércia, ao arquivo 

provisório, nos termos do Art. 40 da Lei 6830/80. Cumpra-se. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de abril de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009508-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAGENS OLIVEIRA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009508-71.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT EXECUTADO: COMERCIAL DE 

MAQUINAS E FERRAGENS OLIVEIRA LTDA - EPP Vistos, Intime-se o 

exequente para manifestação em termos de prosseguimento, em 15 dias. 

Certificada a sua inércia, ao arquivo provisório, nos termos do Art. 40 da 

Lei 6830/80. Cumpra-se. Int. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335372 Nr: 3849-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista que ainda não foram informados os dados 

bancários necessários para expedição do alvará, impulsiono estes autos 

a fim de intimar A PARTE EXEQUENTE para informar necessariamente, via 

PEA - Peticionamento Eletrônico do Advogado, os dados bancários, da 

parte e do advogado, e se for o caso mencionar existência nos autos de 

Procuração com poderes especiais para fins de levantamento de alvará.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000810-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RODRIGUES CORREA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 CARTA DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE ELIAS FILHO PROCESSO n. 

1000810-71.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 8.094,15 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: DIOGO RODRIGUES CORREA Endereço: RUA 

PRESIDENTE COSTA E SILVA, 460, (LOT P IPIRANGA I), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-015 Senhor(a): DIOGO RODRIGUES 

CORREA A presente carta, extraída dos autos da EXECUÇÃO FISCAL, 

acima identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, 

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 documento, 

para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a 

dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução 

(art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste 

juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. VALOR DO 

DÉBITO: (preencher o valor do débito, incluindo honorários advocatícios). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução é de 05 

(cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da parte, ou, 

omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após a entrega 

dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para 

oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. VÁRZEA GRANDE, 27 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.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004416-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA COVEZZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CARLOS PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004416-10.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DA SILVA COVEZZI REQUERIDO: BENEDITO CARLOS PINTO VISTOS ETC. 

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência antecipada, indispensável se faz à parte 

requerente trazer aos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de convencer o juízo da real 

necessidade de se antecipar o provimento final. Com efeito, consoante se 

vislumbra dos autos, a requerente é genitora de três crianças (02 anos, 

07 anos e 09 anos) razão pela qual pretende, neste momento, além dos 

alimentos provisórios, obter a guarda unilateral. É cediço que, a guarda é 

um instituto decorrente do poder familiar que tem por escopo atribuir a 

responsabilização conjunta (no caso de compartilhada) ou a um dos pais 

(no caso unilateral) e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe 

que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 

filhos comuns. No caso em tela, uma das crianças está em situação de 

amamentação devido à tenra idade, razão pela qual não se mostra 

razoável, ao menos, neste primeiro momento, outorgar um direito 

inalienável ao genitor que é a compartilhamento dos deveres da criação, 

educação e manutenção delas. Diante disso, fixo inicialmente a guarda 

unilateral das crianças em favor da requerente e, posteriormente, em juízo 

de valoração acerca da manifestação do requerido quanto ao direito à 

guarda compartilhada, revejo a situação fim de dar cumprimento à 

bipolaridade do direito das partes. Quanto aos alimentos devidos, atento 

às condições pessoais do alimentante e dos alimentados, arbitro os 

alimentos provisórios na razão de um salário mínimo por mês a título de 

alimentos provisórios (R$ 1.045,00) para todas as crianças, a partir da 

citação inicial e determino a senhora Gestora Judicial a designação de 

audiência de conciliação. Com relação aos demais gastos extraordinários 

dos quais não se incluem educação e saúde, aguarde-se à real 

comprovação a fim de partilhá-los fora dos alimentos provisórios ora 

fixados. Cite-se o réu, por mandado, com antecedência mínima de 20 dias 

da audiência de conciliação, e intime-se a autora a fim de que compareça 

à solenidade, acompanhada de seu advogado. Na audiência, se não 

houver acordo, O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese do art. 334, § 4º, inciso I. Defiro o benefício da justiça gratuita na 

medida em que a requerente é pobre na acepção jurídica do termo não 

dispondo, assim, de meios para arcar com as despesas do processo sem 

se privar dos recursos indispensáveis à sua manutenção. Intime-se o 

parquet. Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020. Eduardo Calmon de 

Almeida Cézar Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009603-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA PIMENTEL (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA CRISTINA GUILHEM (REU)

Magistrado(s):

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009603-96.2020.8.11.0002. AUTOR: JONAS DA SILVA PIMENTEL REU: 

BIANCA CRISTINA GUILHEM VISTOS ETC. Processe-se em segredo de 

justiça conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, 

indispensável se faz à parte requerente trazer aos autos a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim 

de convencer o juízo da real necessidade de se antecipar o provimento 

final. Com efeito, o direito de visita deve ser exercido nos moldes 

permissivos autorizando o máximo de convivência paterna e materna com 

a criança já afligida pela lide processual. Não obstante, tais informações, a 
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prima facie, não há fatos desabonadores envolvendo o requerente a 

ponto de justificar um comportamento incompatível com a educação, 

segurança da criança e muito menos alienação parental. A propósito, 

acerca da alienação parental, há notícia na inicial no sentido de que a 

requerida vem impedindo deliberadamente o acesso da criança ao autor, 

fato este que pode, implicar, inclusive, a alteração da guarda por revelar 

falta de maturidade da parte o que, entretanto carece de provas até agora. 

Não obstante tal comportamento da requerida, segundo o autor, não há 

quaisquer elementos a fim de que possa implicar impedimento automático e 

imediato de um dos genitores à convivência da criança, motivo pelo qual é 

de rigor assegurar a ambos o convívio harmônico, regular e rotineiro da 

vida da criança. Sendo assim, diante do prejuízo já sofrido pelo autor em 

estar privado da companhia da criança e desta da companhia do ente 

familiar e seus ascendentes e descendentes, passo a decidir o pedido de 

tutela de urgência postulado na inicial. Com efeito, o direito de visita, 

medida indispensável ao crescimento e desenvolvimento da criança, deve 

ser assegurado ao genitor não detentor do maior tempo com a criança 

justamente para que, tal convívio, possa minimizar eventual efeito, se 

comprovado, de alienação parental. A propósito, a visita pressupõe que 

visitador e visitado não estejam numa situação de presença permanente. É 

obvio: não se visita pessoa com quem se vive, e sim, alguém com a qual 

não se convive constantemente. A visita importa assim intermitência, 

intervalo, descontinuidade. Dá-se a visita no Direito de Família quando 

preexiste a guarda de um menor por outra pessoa. Quem tem a guarda 

não visita; faz visita quem não tem a guarda. Portanto, no caso em tela, 

estando à criança em companhia da genitora, ora requerida, ainda que de 

forma provisória, o genitor, ora requerido, possui o direito de visitá-la. A 

propósito, a maior influência na criança vem de quem fica com ela nas 

horas de folga. Durante a semana, a criança volta da escola cansada e 

encontra a mãe que lhe dá alimentação e segurança. Mas a verdadeira 

iniciação cultural, a abertura para o mundo se faz nos dias de folga, 

quando a criança está disponível. Por isso é muito importante que a 

guardiã, ora requerida, não se restrinja às tarefas de ordenador, 

reservando uma boa parte do tempo para as funções de orientação 

pedagógica, formação moral e religiosa, de educação e lazer. Não é por 

outro motivo que entendo recomendável a permanência alternada dos pais 

em fins de semana, feriados prolongados e férias. Outrossim, a visita, 

entretanto, há de ser proveitosa para a formação do menor e não se 

constituir numa mera presença física. Sendo um dos fatores da 

co-responsabilidade parental, a visita tem por escopo estreitar os laços de 

amizade entre o filho e a mãe visitadora. Nesse sentido vem se 

posicionando a jurisprudência: "Um dos objetivos da visita é o de 

fortalecer os laços de amizade entre os pais e os filhos, enfraquecidos 

pela separação do casal; é o de proporcionar aos últimos à assistência e 

o carinho daqueles; é o de minorar os efeitos nocivos impostos à prole 

com a separação definitiva dos genitores" (RJTJSP 22/204). Destarte, 

levando em consideração os motivos acima, fixo o direito de visitas para o 

requerente na seguinte fórmula: domingos alternados, sendo a menor 

recolhida e entregue ao final do dia na casa de Sandra Marcia Silva, 

pessoa de confiança de ambas as partes, com residência localizada na 

Rua Ari Paes Barreto, nº 911, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande – MT. 

Diante disso, defiro a tutela provisória antecipada e FIXO incialmente a 

guarda unilateral da criança NICOLLY GUILHEM PIMENTEL para o 

requerente na forma já exposta. Cite-se o réu, por mandado, com 

antecedência mínima de 20 dias da audiência de conciliação, e intime-se a 

autora a fim de que compareça à solenidade, acompanhada de seu 

advogado. Na audiência, se não houver acordo, O réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I. Defiro o 

benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é pobre na 

acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para arcar com 

as despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à 

sua manutenção. Intime-se o parquet. Várzea Grande/MT, 27 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015939-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SANCHES SILVA (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))

 

Processo n. 1015939-53.2019.8.11.0002 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 31521574, 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 

19:05:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007391-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ACACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (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. 1007391-39.2019.8.11.0002 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 31513725, 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 

19:13:44

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:

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 C E R T I D Ã O Intima-se a parte 

autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias 

apresentar aos autos comprovante de residência atualizado em nome 

próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias LEGÍVEL , sob pena de 

indeferimento da inicial. VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 24/04/2020 

19:20:06

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 MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1010868-36.2020.8.11.0002 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: 
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RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 15/06/2020 Hora: 16:25 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 24/04/2020 

19:26:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010888-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010888-27.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GENILSON LUIS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES 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 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: 1007967-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007967-32.2019.8.11.0002 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 31479779, 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 

19:36:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010893-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA BARROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

DECOLAR.COM LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1010893-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TANIA MARIA 

BARROSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSCAR BERWANGER 

BOHRER POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 15/06/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 25 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: 1010899-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM TOMAS DE OLIVEIRA (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)

 

PROCESSO n. 1010899-56.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAQUIM 

TOMAS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ GUILHERME 

FELIX LENZI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 16:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 25 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: 1013458-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALMEIDA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/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))

 

Processo n. 1013458-20.2019.8.11.0002 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: JACKSON 

AUGUSTO PEREIRA BASSAN - MT18651/O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 26 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

26/04/2020 10:01:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003748-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003748-39.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON 

ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

MT22797-O, para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA 

GRANDE, 26 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA 

CANDINE RAMOS ARANTES 26/04/2020 10:04:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013937-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIBER VACA DOMINGUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Processo n. 1013937-13.2019.8.11.0002 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 31501229 - Petição, pugnando o que 

entender de direito, em caso de concordância informar dados bancários, 

para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 26 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

26/04/2020 10:32:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012751-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012751-52.2019.8.11.0002 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: HERNANDES 

TEIXEIRA DE SOUZA - MT0015203A, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, (ID 31495828 - Manifestação no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 26 de abril 

de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS 

ARANTES 26/04/2020 10:42:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014437-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER WEIDEN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014437-79.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O INTIMA-SE a 

parte AUTORA, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

deposito realizado ID 31503379 - Petição, pugnando o que entender de 

direito, em caso de concordância informar dados bancários, para fins de 

expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 26 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 26/04/2020 

10:45:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016443-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE BRUNA COUTO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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. 1016443-59.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre o deposito realizado ID 31505868, pugnando o que 

entender de direito, em caso de concordância informar dados bancários, 

para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 26 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

26/04/2020 10:58:52

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017784-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LEMES DE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILTON SOARES MAIA OAB - MT25085/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1017784-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GABRIEL LEMES DE ARRUDA 

COSTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Em petição de id. 

29913107 a parte reclamada requer a restituição do prazo recursal, 

alegando que a sentença id. 29602740 está indisponível. Inicialmente, 

verifica-se que a parte reclamada foi condenada à revelia. A Resolução n. 

03/2018/TP do TJMT, a qual revogou a Portaria n. 161-2017-PRES, 

determina que a comunicação oficial dos atos processuais será via DJe, 

conforme art. 64: Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais 

praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será 

realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe). § 1º 

A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem 

dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da 

Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de 

ciência pelo sistema, na forma prevista no §3º do art. 65 desta Resolução. 

§ 2º A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no 

Sistema PJe no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) alcança todos os 

processos em trâmite na plataforma, tanto em 1º Grau quanto em 2º Grau. 

Art. 65. Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe): I 

– o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3º do 

art. 205 do CPC II – as intimações destinadas aos advogados oriundas do 

Sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal (...) § 1º 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe). § 2º A 

contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da 

publicação. § 3º Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo 

sistema, o prazo será contado de acordo com os §§1º, 2º e 3º do artigo 

67 desta Resolução. Art. 73. Em caráter meramente informativo, poderá 

ser enviada correspondência eletrônica com a movimentação processual 

dos processos cadastrados por aqueles que manifestarem interesse pelo 

serviço “PUSH”. Assim, em consulta ao DJe, verifica-se que a sentença foi 

devidamente publicada na edição n. 10684, pg. 1098/1099, disponibilizada 

em 27/02/2020, conforme documento anexo a esta decisão. Por fim, 

cumpre informar que no sistema PJe não é permitido a este juízo registrar 

decisões de forma oculta. Ademais, os andamentos pendentes de 

publicação estão disponíveis para leitura somente aos advogados 

habilitados nos autos, permanecendo indisponível ao público até sua 

veiculação no DJe. Isto posto, INDEFIRO o pedido de id. 29913107 e ante o 

trânsito em julgado determino a remessa dos autos ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

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)

 

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: 

1010873-58.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado LEGÍVEL em nome próprio emitido 

com no máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

26/04/2020 11:05:11
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012414-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA DA SILVA CARLOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1012414-63.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: ANA CLAUDIA DA SILVA 

CARLOS Vistos. Em petição de id. 29795312 a parte exequente requer a 

penhora do imóvel que originou as dívidas condominiais, o qual 

encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil. Considerando 

que a dívida condominial tem natureza propter rem e que, em caso de 

resolução do contrato de alienação fiduciária, o credor fiduciário será 

responsável por tais débitos, entendo que assiste razão à parte 

exequente. Não obstante a preferência do crédito fiduciário - garantia real 

incidente sobre o imóvel, as taxas e despesas condominiais têm por 

finalidade a manutenção e preservação da coisa, sem as quais pereceria 

e, portanto, gozam da mesma prioridade. Neste sentido é o posicionamento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - 

PENHORA DA UNIDADE CONDOMINIAL DEVEDORA - IMÓVEL OBJETO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - POSSIBILIDADE DE A PENHORA RECAIR SOBRE 

A PRÓPRIA UNIDADE - NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO - 

NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO, NA FORMA 

DO INCISO V, DO ARTIGO 889, DO CPC - RECURSO PROVIDO (TJSP; 

Agravo de Instrumento 2225535-83.2018.8.26.0000; Relator(a): Luiz 

Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro: 

11/02/2019). Corroborando a tese, tem-se o entendimento da Súmula 478 

do STJ: Súmula 478: Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, 

este tem preferência sobre o hipotecário. Isto posto, DEFIRO parcialmente 

o pedido de id. 29795312 e, na presente data, procedo à penhora do 

imóvel objeto da matrícula nº 80.043, registrado no 1º Serviço Notarial e de 

Registro de Várzea Grande - MT, consistente no apartamento nº 402 – 

Bloco H do Condomínio Parque Chapada do Horizonte, nomeando a parte 

executada como depositária do bem. A presente decisão serve como 

termo de penhora e sua cópia (com selo de autenticidade) como certidão 

de registro junto ao CRI acima indicado, cujo débito perfaz a quantia de R$ 

2.590,10 (atualizada até 12/09/2019 – id. 23858490). Intimo a parte 

exequente para que forneça estimativa de avaliação do imóvel, nos termos 

do art. 871, inc. I, do CPC, bem como para que proceda ao registro da 

penhora junto ao CRI, no prazo de 10 dias. Após a juntada da avaliação, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar, também no prazo de 10 

dias, sob pena de preclusão. Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

diante da penhora realizada, designe-se audiência de conciliação, 

intimando-se as partes. Intime-se a parte executada, eis que não possui 

advogado habilitado nos autos e, caso seja casada, proceda-se à 

intimação do cônjuge acerca da penhora. Intime-se o credor fiduciário, nos 

termos do art. 889, inc. V, do CPC. Às providências. Várzea Grande - MT, 

26 de abril de 2020. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012536-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM WESLEY DE ARRUDA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1012536-76.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA EXECUTADO: WILLIAM WESLEY DE ARRUDA NASCIMENTO 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial. Em petição de id. 

29584386 a parte exequente pleiteia a desconsideração inversa da 

personalidade jurídica, para que sejam penhorados os bens pertencentes 

à empresa de propriedade da parte executada. Entretanto, conforme 

documentos juntados, verifica-se que é uma empresa individual de 

responsabilidade limitada – EIRELI. Portanto, deve ser instaurado o 

competente incidente para a desconsideração, o qual é incabível neste 

momento, pois houve penhora parcial realizada no id. 29335469, além de 

acarretar tumulto processual. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de id. 

29584386, pois inoportuno. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 

29335469, designando-se audiência de conciliação. Intime-se. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006241-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOISSIVANY MENDES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1006241-23.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JOISSIVANY MENDES DE SOUZA Vistos, etc. 

Considerando o decurso do prazo sem oposição de embargos, defiro o 

pedido de levantamento da penhora realizada via BacenJud (id. 28805399) 

em favor da parte exequente (id. 28861759). EXPEÇA-SE, então, 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, 

fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento 

procuratório com poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. 

Ante o prosseguimento da execução, INTIMO a parte exequente para 

indicar bens à penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010847-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR EDMILSON BUENO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1010847-94.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JOADIR EDMILSON BUENO DE CAMPOS Vistos, etc. 

Considerando o decurso do prazo sem oposição de embargos, defiro o 

pedido de levantamento da penhora realizada via BacenJud (id. 28805419) 

em favor da parte exequente (id. 28861779). EXPEÇA-SE, então, 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, 

fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento 

procuratório com poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. 

Ante o prosseguimento da execução, INTIMO a parte exequente para 

indicar bens à penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017688-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN WILLIAN FERREIRA COUTINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA OAB - MT21606-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1017688-08.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: JHONATAN WILLIAN FERREIRA COUTINHO Vistos. 

Trata-se de execução de título extrajudicial. Em petição de id. 30158036 a 

parte executada opôs embargos à execução, aduzindo, em síntese, a 

nulidade de citação e excesso de execução. Fundamento. Decido. Em 

detida análise dos autos, verifica-se que os embargos à execução são 

intempestivos, o que culmina em sua rejeição. Com efeito, os Juizados 

Especiais têm procedimento próprio de execução, instituído pelo art. 53 da 

Lei nº 9.099/95. Tal normativa prevê, de forma expressa, que os 

embargos à execução serão apresentados em audiência: Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 1º Efetuada a penhora, o 

devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando 

poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. (...) § 

3º Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados 

improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de 

uma das alternativas do parágrafo anterior. A parte devedora compareceu 

na audiência de conciliação realizada em 09/03/2020 (id. 30046048), 

porém somente apresentou os embargos em 11/03/2020 (id. 30158036). 

Isto posto, REJEITO os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos no id. 

30158036, com fundamento no art. 53, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.099/95 e, 

consequentemente, determino o levantamento da penhora de id. 28862195 

em favor da parte exequente. EXPEÇA-SE, então, 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, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Ante o 

prosseguimento da execução, INTIMO a parte exequente para indicar bens 

à penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017001-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA FRANCISCA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1017001-31.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: LUCINEIA FRANCISCA DIAS Vistos. Em petição de id. 

30194323 a parte exequente requer a penhora do imóvel que originou as 

despesas condominiais ora executadas. Ocorre que não há nos autos 

qualquer documento que comprove a posse e titularidade do bem. Isto 

posto, intimo a parte exequente para que apresente cópia da matrícula do 

imóvel indicado, no prazo de 05 dias, ou indique outros bens à penhora, 

sob pena de extinção. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017721-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISANGELA XAVIER DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1017721-95.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: MARISANGELA XAVIER DE ALMEIDA Vistos. 

Cumpra-se integralmente a decisão de id. 29316292, designando-se 

audiência de conciliação. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018096-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1018096-96.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR Vistos. Em 

petição de id. 29763958 a parte exequente rejeitou o veículo penhorado no 

id. 29335447 e requer a penhora do imóvel que originou as dívidas 

condominiais, o qual encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa 

Econômica Federal. Considerando que a dívida condominial tem natureza 

propter rem e que, em caso de resolução do contrato de alienação 

fiduciária, o credor fiduciário será responsável por tais débitos, entendo 

que assiste razão à parte exequente. Não obstante a preferência do 

crédito fiduciário - garantia real incidente sobre o imóvel, as taxas e 

despesas condominiais têm por finalidade a manutenção e preservação da 

coisa, sem as quais pereceria e, portanto, gozam da mesma prioridade. 

Neste sentido é o posicionamento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - PENHORA DA UNIDADE 

CONDOMINIAL DEVEDORA - IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

- POSSIBILIDADE DE A PENHORA RECAIR SOBRE A PRÓPRIA UNIDADE - 

NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO - NECESSIDADE DE 

CIENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO, NA FORMA DO INCISO V, DO 

ARTIGO 889, DO CPC - RECURSO PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 

2225535-83.2018.8.26.0000; Relator(a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro: 11/02/2019). Corroborando a 

tese, tem-se o entendimento da Súmula 478 do STJ: Súmula 478: Na 

execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência 

sobre o hipotecário. Isto posto, DEFIRO parcialmente o pedido de id. 

29763958 e, na presente data, procedo à penhora do imóvel objeto da 

matrícula nº 103.612, registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro de 

Várzea Grande - MT, consistente no apartamento nº 410 – Bloco 03 do 

Condomínio Chapada dos Cristais, nomeando a parte executada como 

depositária do bem, consequentemente, revogo a penhora realizada via 

Renajud, conforme extrato em anexo. A presente decisão serve como 

termo de penhora e sua cópia (com selo de autenticidade) como certidão 

de registro junto ao CRI acima indicado, cujo débito perfaz a quantia de R$ 

5.900,18 (atualizada até 11/11/2019 – id. 26408018). Intimo a parte 

exequente para que forneça estimativa de avaliação do imóvel, nos termos 

do art. 871, inc. I, do CPC, bem como para que proceda ao registro da 

penhora junto ao CRI, no prazo de 10 dias. Após a juntada da avaliação, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar, também no prazo de 10 

dias, sob pena de preclusão. Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

diante da penhora realizada, designo audiência de conciliação no evento 

seguinte, ficando a parte exequente intimada. Intime-se a parte executada, 

eis que não possui advogado habilitado nos autos e, caso seja casada, 

proceda-se à intimação do cônjuge acerca da penhora. Intime-se o credor 

fiduciário, nos termos do art. 889, inc. V, do CPC. Às providências. Várzea 

Grande - MT, 26 de abril de 2020. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018966-44.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SAENS GOMES OJEDA (EXECUTADO)

AMANDA LIMA DE ALMEIDA SAENS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1018966-44.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: TIAGO SAENS GOMES OJEDA, 

AMANDA LIMA DE ALMEIDA SAENS Vistos. Trata-se de execução de 

título extrajudicial. Em petição de id. 30338218 a parte executada opôs 

embargos à execução, aduzindo, em síntese, hipossuficiência e pugnando 

o parcelamento da dívida. Fundamento. Decido. Em detida análise dos 

autos, verifica-se que os embargos à execução são intempestivos, o que 

culmina em sua rejeição. Com efeito, os Juizados Especiais têm 

procedimento próprio de execução, instituído pelo art. 53 da Lei nº 

9.099/95. Tal normativa prevê, de forma expressa, que os embargos à 

execução serão apresentados em audiência: Art. 53. A execução de título 

executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 1º Efetuada a penhora, o devedor será 

intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá 

oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. (...) § 3º Não 

apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, 

qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das 

alternativas do parágrafo anterior. A parte devedora compareceu na 

audiência de conciliação realizada em 09/03/2020 (id. 30048678), porém 

somente apresentou os embargos em 16/03/2020 (id. 30338218). Isto 

posto, REJEITO os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos no id. 30338218, 

com fundamento no art. 53, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.099/95 e, 

consequentemente, determino o levantamento da penhora de id. 28862627 

em favor da parte exequente. EXPEÇA-SE, então, 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, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’. Ante o 

prosseguimento da execução, em petição de id. 29682314 a parte 

exequente requer a penhora do imóvel que originou as dívidas 

condominiais, o qual encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco do 

Brasil. Considerando que a dívida condominial tem natureza propter rem e 

que, em caso de resolução do contrato de alienação fiduciária, o credor 

fiduciário será responsável por tais débitos, entendo que assiste razão à 

parte exequente. Não obstante a preferência do crédito fiduciário - 

garantia real incidente sobre o imóvel, as taxas e despesas condominiais 

têm por finalidade a manutenção e preservação da coisa, sem as quais 

pereceria e, portanto, gozam da mesma prioridade. Neste sentido é o 

posicionamento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPESAS 

CONDOMINIAIS - PENHORA DA UNIDADE CONDOMINIAL DEVEDORA - 

IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - POSSIBILIDADE DE A 

PENHORA RECAIR SOBRE A PRÓPRIA UNIDADE - NATUREZA PROPTER 

REM DA OBRIGAÇÃO - NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO, NA FORMA DO INCISO V, DO ARTIGO 889, DO CPC - 

RECURSO PROVIDO (TJSP;  Agravo de Ins t rumento 

2225535-83.2018.8.26.0000; Relator(a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro: 11/02/2019). Corroborando a 

tese, tem-se o entendimento da Súmula 478 do STJ: Súmula 478: Na 

execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência 

sobre o hipotecário. Isto posto, DEFIRO parcialmente o pedido de id. 

29682314 e, na presente data, procedo à penhora do imóvel objeto da 

matrícula nº 80.164, registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro de 

Várzea Grande - MT, consistente no apartamento nº 405 do Condomínio 

Parque Chapada do Horizonte, nomeando a parte executada como 

depositária do bem. A presente decisão serve como termo de penhora e 

sua cópia (com selo de autenticidade) como certidão de registro junto ao 

CRI acima indicado, cujo débito perfaz a quantia de R$ 2.588,21 

(atualizada até 03/12/2019 – id. 26801595). Intimo a parte exequente para 

que forneça estimativa de avaliação do imóvel, nos termos do art. 871, inc. 

I, do CPC, bem como para que proceda ao registro da penhora junto ao 

CRI, no prazo de 10 dias. Após a juntada da avaliação, INTIME-SE a parte 

executada para se manifestar, também no prazo de 10 dias, sob pena de 

preclusão. Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, diante da penhora 

realizada, designo audiência de conciliação no evento seguinte, ficando a 

parte exequente intimada. Intime-se os executados pessoalmente, eis que 

assistidos pela Defensoria Pública. Intime-se o credor fiduciário, nos 

termos do art. 889, inc. V, do CPC. Às providências. Várzea Grande - MT, 

26 de abril de 2020. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016229-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1016229-68.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: ANTONIO FERNANDES JUNIOR 

Vistos, etc. Considerando o decurso do prazo sem oposição de 

embargos, defiro o pedido de levantamento da penhora realizada via 

BacenJud (id. 28861107) em favor da parte exequente (id. 31140247). 

EXPEÇA-SE, então, 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, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado 

aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) 

“receber, dar quitação”. Ante o prosseguimento da execução, em petição 

de id. 31140247 a parte exequente requer a penhora do imóvel que 

originou as dívidas condominiais, o qual encontra-se alienado 

fiduciariamente ao Banco do Brasil, bem como requer a inclusão das 

parcelas vencidas no curso da ação. Considerando que a dívida 

condominial tem natureza propter rem e que, em caso de resolução do 

contrato de alienação fiduciária, o credor fiduciário será responsável por 

tais débitos, entendo que assiste razão à parte exequente. Não obstante a 

preferência do crédito fiduciário - garantia real incidente sobre o imóvel, as 

taxas e despesas condominiais têm por finalidade a manutenção e 

preservação da coisa, sem as quais pereceria e, portanto, gozam da 

mesma prioridade. Neste sentido é o posicionamento jurisprudencial: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - PENHORA 

DA UNIDADE CONDOMINIAL DEVEDORA - IMÓVEL OBJETO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - POSSIBILIDADE DE A PENHORA RECAIR SOBRE 

A PRÓPRIA UNIDADE - NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO - 

NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO, NA FORMA 

DO INCISO V, DO ARTIGO 889, DO CPC - RECURSO PROVIDO (TJSP; 

Agravo de Instrumento 2225535-83.2018.8.26.0000; Relator(a): Luiz 

Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro: 

11/02/2019). Corroborando a tese, tem-se o entendimento da Súmula 478 

do STJ: Súmula 478: Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, 

este tem preferência sobre o hipotecário. Isto posto, DEFIRO parcialmente 

o pedido de id. 31140247 e, na presente data, procedo à penhora do 

imóvel objeto da matrícula nº 80.036, registrado no 1º Serviço Notarial e de 

Registro de Várzea Grande - MT, consistente no apartamento nº 303 – 

Bloco H do Condomínio Parque Chapada do Horizonte, nomeando a parte 

executada como depositária do bem. A presente decisão serve como 

termo de penhora e sua cópia (com selo de autenticidade) como certidão 

de registro junto ao CRI acima indicado, cujo débito perfaz a quantia de R$ 

10.868,89 (atualizada até 08/04/2020 – id. 31140251).. Intimo a parte 

exequente para que forneça estimativa de avaliação do imóvel, nos termos 

do art. 871, inc. I, do CPC, bem como para que proceda ao registro da 

penhora junto ao CRI, no prazo de 10 dias. Após a juntada da avaliação, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar, também no prazo de 10 
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dias, sob pena de preclusão. Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

diante da penhora realizada, designo audiência de conciliação no evento 

seguinte, ficando a parte exequente intimada. Intime-se a parte executada, 

eis que não possui advogado habilitado nos autos e, caso seja casada, 

proceda-se à intimação do cônjuge acerca da penhora. Intime-se o credor 

fiduciário, nos termos do art. 889, inc. V, do CPC. Retifique-se o valor da 

causa para R$ 10.868,89. Às providências. Várzea Grande - MT, 26 de 

abril de 2020. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006122-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1006122-28.2020.8.11.0002. AUTOR: CLAUDEMIR DE ARAUJO REU: TIM 

S/A Vistos etc. Em petição de id. 30202966 a parte reclamada pugna pela 

dilação de prazo para cumprimento da medida liminar, bem como requer a 

nulidade de citação. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

requerida foi citada e intimada em uma filial da cidade de Cuiabá, conforme 

mandado de id. 29904007. Ocorre que, na distribuição da ação e na 

petição inicial, o autor indicou o CNPJ e endereço dessa agência, todavia, 

a empresa reclamada é de grande porte e aderiu à citação eletrônica, nos 

termos do art. 246, § 1º, do CPC. Deste modo, conclui-se que o ato não é 

suficiente para reconhecer a validade da citação e decretar a revelia, 

porquanto recairia em cerceamento de defesa, conforme art. 270 do CPC. 

Cumpre ressaltar que a nulidade absoluta é matéria de ordem pública e 

deve ser decretada de ofício pelo juiz a qualquer momento do processo, 

não se sujeitando à preclusão, nos termos do art. 278, parágrafo único, do 

CPC. Assim, CHAMO o FEITO à ordem e, em analogia ao que determina o 

art. 494 do CPC, torno NULO todos os atos processuais a partir da citação 

de id. 29904007, inclusive a multa arbitrada no id. 30179707. Isto posto, 

DEFIRO o pedido de id. 30202966 e determino a designação de nova data 

de audiência de conciliação, devendo a Secretaria retificar o polo passivo, 

substituindo pela pessoa jurídica inscrita no CNPJ n. 02.421.421/0001-11. 

Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012438-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUGENIA CAMPOS DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1012438-91.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: MARIA EUGENIA CAMPOS DE 

ARRUDA Vistos. Em petição de id. 29937900 a parte exequente requer a 

penhora do imóvel que originou as dívidas condominiais, o qual 

encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil. Considerando 

que a dívida condominial tem natureza propter rem e que, em caso de 

resolução do contrato de alienação fiduciária, o credor fiduciário será 

responsável por tais débitos, entendo que assiste razão à parte 

exequente. Não obstante a preferência do crédito fiduciário - garantia real 

incidente sobre o imóvel, as taxas e despesas condominiais têm por 

finalidade a manutenção e preservação da coisa, sem as quais pereceria 

e, portanto, gozam da mesma prioridade. Neste sentido é o posicionamento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - 

PENHORA DA UNIDADE CONDOMINIAL DEVEDORA - IMÓVEL OBJETO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - POSSIBILIDADE DE A PENHORA RECAIR SOBRE 

A PRÓPRIA UNIDADE - NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO - 

NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO, NA FORMA 

DO INCISO V, DO ARTIGO 889, DO CPC - RECURSO PROVIDO (TJSP; 

Agravo de Instrumento 2225535-83.2018.8.26.0000; Relator(a): Luiz 

Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro: 

11/02/2019). Corroborando a tese, tem-se o entendimento da Súmula 478 

do STJ: Súmula 478: Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, 

este tem preferência sobre o hipotecário. Isto posto, DEFIRO parcialmente 

o pedido de id. 29937900 e, na presente data, procedo à penhora do 

imóvel objeto da matrícula nº 80.105, registrado no 1º Serviço Notarial e de 

Registro de Várzea Grande - MT, consistente no apartamento nº 206 – 

Bloco J do Condomínio Parque Chapada do Horizonte, nomeando a parte 

executada como depositária do bem. A presente decisão serve como 

termo de penhora e sua cópia (com selo de autenticidade) como certidão 

de registro junto ao CRI acima indicado, cujo débito perfaz a quantia de R$ 

2.374,42 (atualizada até 13/09/2019 – id. 23878676). Intimo a parte 

exequente para que forneça estimativa de avaliação do imóvel, nos termos 

do art. 871, inc. I, do CPC, bem como para que proceda ao registro da 

penhora junto ao CRI, no prazo de 10 dias. Após a juntada da avaliação, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar, também no prazo de 10 

dias, sob pena de preclusão. Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

diante da penhora realizada, designo audiência de conciliação no evento 

seguinte, ficando a parte exequente intimada. Intime-se a parte executada, 

eis que não possui advogado habilitado nos autos e, caso seja casada, 

proceda-se à intimação do cônjuge acerca da penhora. Intime-se o credor 

fiduciário, nos termos do art. 889, inc. V, do CPC. Retifique-se o valor da 

causa para R$ 2.374,42. Às providências. Várzea Grande - MT, 26 de 

abril de 2020. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015898-86.2019.8.11.0002

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:

DAIANE RODRIGUES GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1015898-86.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: DAIANE RODRIGUES GONCALVES Vistos. Em 

petição de id. 29939616 a parte exequente requer a penhora do imóvel 

que originou as dívidas condominiais, o qual encontra-se alienado 

fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Considerando que a dívida 

condominial tem natureza propter rem e que, em caso de resolução do 

contrato de alienação fiduciária, o credor fiduciário será responsável por 

tais débitos, entendo que assiste razão à parte exequente. Não obstante a 

preferência do crédito fiduciário - garantia real incidente sobre o imóvel, as 

taxas e despesas condominiais têm por finalidade a manutenção e 

preservação da coisa, sem as quais pereceria e, portanto, gozam da 

mesma prioridade. Neste sentido é o posicionamento jurisprudencial: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - PENHORA 

DA UNIDADE CONDOMINIAL DEVEDORA - IMÓVEL OBJETO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - POSSIBILIDADE DE A PENHORA RECAIR SOBRE 

A PRÓPRIA UNIDADE - NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO - 

NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO, NA FORMA 

DO INCISO V, DO ARTIGO 889, DO CPC - RECURSO PROVIDO (TJSP; 

Agravo de Instrumento 2225535-83.2018.8.26.0000; Relator(a): Luiz 

Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro: 

11/02/2019). Corroborando a tese, tem-se o entendimento da Súmula 478 

do STJ: Súmula 478: Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, 

este tem preferência sobre o hipotecário. Isto posto, DEFIRO parcialmente 
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o pedido de id. 29939616 e, na presente data, procedo à penhora do 

imóvel objeto da matrícula nº 102.635, registrado no 1º Serviço Notarial e 

de Registro de Várzea Grande - MT, consistente no apartamento nº 302 – 

Bloco 10 do Condomínio Chapada dos Buritis, nomeando a parte 

executada como depositária do bem. A presente decisão serve como 

termo de penhora e sua cópia (com selo de autenticidade) como certidão 

de registro junto ao CRI acima indicado, cujo débito perfaz a quantia de R$ 

2.364,93 (atualizada até 25/10/2019 – id. 25432958). Intimo a parte 

exequente para que forneça estimativa de avaliação do imóvel, nos termos 

do art. 871, inc. I, do CPC, bem como para que proceda ao registro da 

penhora junto ao CRI, no prazo de 10 dias. Após a juntada da avaliação, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar, também no prazo de 10 

dias, sob pena de preclusão. Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

diante da penhora realizada, designo audiência de conciliação no evento 

seguinte, ficando a parte exequente intimada. Intime-se a parte executada, 

eis que não possui advogado habilitado nos autos e, caso seja casada, 

proceda-se à intimação do cônjuge acerca da penhora. Intime-se o credor 

fiduciário, nos termos do art. 889, inc. V, do CPC. Às providências. Várzea 

Grande - MT, 26 de abril de 2020. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004600-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1004600-63.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA 

NETO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Considerando a 

certidão de comparecimento, acolho a justificativa apresentada no id. 

30286850. Assim, determino a designação de nova 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: 1005789-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE SANTANA DE AMORIM (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1005789-76.2020.8.11.0002. AUTOR: LAERTE SANTANA DE AMORIM 

RÉU: BANCO PAN Vistos. Ante a ausência de qualquer documento ou fato 

novo, INDEFIRO o pedido de reconsideração (id. 29986475) e mantenho a 

decisão subjugada nos seus próprios termos e reitero a intimação da parte 

autora para apresentar o cálculo. Designe-se a audiência de conciliação. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017845-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BARRETO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1017845-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAURO BARRETO BARROS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Considerando que a parte 

autora interpôs Recurso Inominado, cumpra-se integralmente a decisão de 

id. 29996328, remetendo os autos à E. Turma Recursal. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007795-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YARA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1007795-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: YARA LIMA REQUERIDO: OI 

S.A Vistos etc. A parte exequente apresentou manifestação informando 

que seu crédito é extraconcursal, com planilha devidamente atualizada 

dos valores (id. 30357170), assim, intime-se a parte executada para se 

manifestar acerca do cálculo, prazo de 10 (dez) dias, havendo 

concordância expeça-se ofício para a 7ª Vara Empresarial da Comarca do 

Rio de Janeiro - RJ. Às providencias. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020247-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KASSIA DE FREITAS PEDRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020247-35.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ANA KASSIA DE FREITAS 

PEDRO REQUERIDO: IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME Vistos. 

Em petição de id. 30094336 a parte reclamada requer a nulidade da 

audiência realizada no id. 30082530, alegando que não foi devidamente 

intimada, posto que o despacho de id. 29974279 foi proferido na véspera, 

cuja intimação ocorreu em menos de 24 horas. A parte reclamante, por 

sua vez, pugna pelo prosseguimento do feito em relação à primeira 

audiência, com a decretação de revelia (id. 30138629). É o necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, com relação à primeira audiência, tal 

fato foi abordado no despacho de id. 29974279, assim, indefiro o pedido 

da reclamante (id. 30138629). Todavia, compulsando os autos, verifica-se 

que a parte reclamada peticionou pleiteando a manutenção da audiência 

designada para 10/03/2020 (id. 29425726), cujo pedido foi acatado por 

este juízo (id. 29974279), e mesmo assim não compareceu ao ato (id. 

30082530). Portanto, é inequívoca sua ciência acerca da audiência em 

19/02/2020, data de protocolo do requerimento de id. 29425726, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido de id. 30094336 e DECLARO a revelia parte 

reclamada. Publicada esta decisão, retornem os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1007450-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERACILDA RAFAELA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

RODOLFO TEOFILO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (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 SENTENÇA Processo: 

1007450-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ERACILDA RAFAELA DE 

ALMEIDA SANTOS, RODOLFO TEOFILO ALMEIDA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Devidamente intimada da decisão de id. 

27819611, a parte reclamada quedou-se inerte. Assim, denoto que apenas 

um dos autores transigiu e, verificando que as cláusulas da avença estão 

regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. 

Isto posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada tão 

somente entre o autor RODOLFO TEOFILO ALMEIDA DE OLIVEIRA e o 

reclamado BANCO PAN, 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. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Por 

conseguinte, considerando que os autores ingressaram com a ação na 

qualidade de herdeiros, INTIMO a autora ERACILDA RAFAELA DE 

ALMEIDA SANTOS, para informar seu interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015923-02.2019.8.11.0002

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:

KAMILLA DLAMARE RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1015923-02.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: KAMILLA DLAMARE RONDON Vistos. Em petição de 

id. 29950286 a parte exequente requer a penhora do imóvel que originou 

as dívidas condominiais, o qual encontra-se alienado fiduciariamente à 

Caixa Econômica Federal. Considerando que a dívida condominial tem 

natureza propter rem e que, em caso de resolução do contrato de 

alienação fiduciária, o credor fiduciário será responsável por tais débitos, 

entendo que assiste razão à parte exequente. Não obstante a preferência 

do crédito fiduciário - garantia real incidente sobre o imóvel, as taxas e 

despesas condominiais têm por finalidade a manutenção e preservação da 

coisa, sem as quais pereceria e, portanto, gozam da mesma prioridade. 

Neste sentido é o posicionamento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - PENHORA DA UNIDADE 

CONDOMINIAL DEVEDORA - IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

- POSSIBILIDADE DE A PENHORA RECAIR SOBRE A PRÓPRIA UNIDADE - 

NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO - NECESSIDADE DE 

CIENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO, NA FORMA DO INCISO V, DO 

ARTIGO 889, DO CPC - RECURSO PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 

2225535-83.2018.8.26.0000; Relator(a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro: 11/02/2019). Corroborando a 

tese, tem-se o entendimento da Súmula 478 do STJ: Súmula 478: Na 

execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência 

sobre o hipotecário. Isto posto, DEFIRO parcialmente o pedido de id. 

29950286 e, na presente data, procedo à penhora do imóvel objeto da 

matrícula nº 102.802, registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro de 

Várzea Grande - MT, consistente no apartamento nº 101 do Condomínio 

Chapada dos Buritis, nomeando a parte executada como depositária do 

bem. A presente decisão serve como termo de penhora e sua cópia (com 

selo de autenticidade) como certidão de registro junto ao CRI acima 

indicado, cujo débito perfaz a quantia de R$ 2.042,24 (atualizada até 

06/03/2020 – id. 29950993). Intimo a parte exequente para que forneça 

estimativa de avaliação do imóvel, nos termos do art. 871, inc. I, do CPC, 

bem como para que proceda ao registro da penhora junto ao CRI, no prazo 

de 10 dias. Após a juntada da avaliação, INTIME-SE a parte executada 

para se manifestar, também no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. 

Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, diante da penhora realizada, 

designo audiência de conciliação no evento seguinte, ficando a parte 

exequente intimada. Intime-se a parte executada, eis que não possui 

advogado habilitado nos autos e, caso seja casada, proceda-se à 

intimação do cônjuge acerca da penhora. Intime-se o credor fiduciário, nos 

termos do art. 889, inc. V, do CPC. Às providências. Várzea Grande - MT, 

26 de abril de 2020. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013598-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID MINAS NOVAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1013598-54.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE 

CHAPADA DOS GUIMARAES EXECUTADO: INGRID MINAS NOVAS Vistos. 

Em petição de id. 29937856 a parte exequente requer a penhora do imóvel 

que originou as dívidas condominiais, o qual encontra-se alienado 

fiduciariamente ao Banco do Brasil. Considerando que a dívida condominial 

tem natureza propter rem e que, em caso de resolução do contrato de 

alienação fiduciária, o credor fiduciário será responsável por tais débitos, 

entendo que assiste razão à parte exequente. Não obstante a preferência 

do crédito fiduciário - garantia real incidente sobre o imóvel, as taxas e 

despesas condominiais têm por finalidade a manutenção e preservação da 

coisa, sem as quais pereceria e, portanto, gozam da mesma prioridade. 

Neste sentido é o posicionamento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - PENHORA DA UNIDADE 

CONDOMINIAL DEVEDORA - IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

- POSSIBILIDADE DE A PENHORA RECAIR SOBRE A PRÓPRIA UNIDADE - 

NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO - NECESSIDADE DE 

CIENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO, NA FORMA DO INCISO V, DO 

ARTIGO 889, DO CPC - RECURSO PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 

2225535-83.2018.8.26.0000; Relator(a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro: 11/02/2019). Corroborando a 

tese, tem-se o entendimento da Súmula 478 do STJ: Súmula 478: Na 

execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência 

sobre o hipotecário. Isto posto, DEFIRO parcialmente o pedido de id. 

29937856 e, na presente data, procedo à penhora do imóvel objeto da 

matrícula nº 70.447, registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro de 

Várzea Grande - MT, consistente no apartamento nº 110 - Torre E do 

Condomínio Parque Chapada dos Guimarães, nomeando a parte executada 

como depositária do bem. A presente decisão serve como termo de 

penhora e sua cópia (com selo de autenticidade) como certidão de registro 

junto ao CRI acima indicado, cujo débito perfaz a quantia de R$ 16.240,45 

(atualizada até 06/03/2020 – id. 29937859). Intimo a parte exequente para 

que forneça estimativa de avaliação do imóvel, nos termos do art. 871, inc. 

I, do CPC, bem como para que proceda ao registro da penhora junto ao 

CRI, no prazo de 10 dias. Após a juntada da avaliação, INTIME-SE a parte 

executada para se manifestar, também no prazo de 10 dias, sob pena de 

preclusão. Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, diante da penhora 

realizada, designo audiência de conciliação no evento seguinte, ficando a 
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parte exequente intimada. Intime-se a parte executada, eis que não possui 

advogado habilitado nos autos e, caso seja casada, proceda-se à 

intimação do cônjuge acerca da penhora. Intime-se o credor fiduciário, nos 

termos do art. 889, inc. V, do CPC. Às providências. Várzea Grande - MT, 

26 de abril de 2020. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018806-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANA BRAZ JARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1018806-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THATIANA BRAZ JARDINI 

REQUERIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, GOL TRANSPORTES 

AEREOS S.A. Vistos, etc. Em petição de id. 30477588 a parte reclamada 

requer a disponibilização da sentença (id. 29564420) a fim de apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado. Cumpre ressaltar que a Resolução n. 

03/2018/TP do TJMT, a qual revogou a Portaria n. 161-2017-PRES, 

determina que a comunicação oficial dos atos processuais será via DJe, 

conforme art. 64: Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais 

praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será 

realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe). § 1º 

A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem 

dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da 

Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de 

ciência pelo sistema, na forma prevista no §3º do art. 65 desta Resolução. 

§ 2º A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no 

Sistema PJe no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) alcança todos os 

processos em trâmite na plataforma, tanto em 1º Grau quanto em 2º Grau. 

Art. 65. Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe): I 

– o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3º do 

art. 205 do CPC II – as intimações destinadas aos advogados oriundas do 

Sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal (...) § 1º 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe). § 2º A 

contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da 

publicação. § 3º Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo 

sistema, o prazo será contado de acordo com os §§1º, 2º e 3º do artigo 

67 desta Resolução. Art. 73. Em caráter meramente informativo, poderá 

ser enviada correspondência eletrônica com a movimentação processual 

dos processos cadastrados por aqueles que manifestarem interesse pelo 

serviço “PUSH”. Em consulta ao DJe, verifica-se que a sentença foi 

devidamente publicada na edição n. 10684, pg. 1005, disponibilizada em 

27/02/2020, conforme documento anexo a esta decisão. Por fim, cumpre 

informar que no sistema PJe não é permitido a este juízo registrar decisões 

de forma oculta. Ademais, os andamentos pendentes de publicação estão 

disponíveis para leitura somente aos advogados habilitados nos autos, 

permanecendo indisponível ao público até sua veiculação no DJe. Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de id. 30477588 e considerando a prorrogação 

do período previsto na Portaria-Conjunta n. 249 do TJMT, suspendendo os 

prazos processuais de 17/03/2020 até 30/04/2020, INTIMO as reclamadas 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos 

conclusos para análise do recurso interposto. Intime-se. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011250-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE-QUADRA 15 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA RUSSO DE ALMEIDA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1011250-63.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE-QUADRA 15 EXECUTADO: BENEDITA RUSSO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA Vistos. Em petição de id. 29375457 a parte exequente 

requer a penhora do imóvel que originou as dívidas condominiais, o qual 

encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, bem 

como requer a inclusão das parcelas vencidas no curso da ação. 

Considerando que a dívida condominial tem natureza propter rem e que, 

em caso de resolução do contrato de alienação fiduciária, o credor 

fiduciário será responsável por tais débitos, entendo que assiste razão à 

parte exequente. Não obstante a preferência do crédito fiduciário - 

garantia real incidente sobre o imóvel, as taxas e despesas condominiais 

têm por finalidade a manutenção e preservação da coisa, sem as quais 

pereceria e, portanto, gozam da mesma prioridade. Neste sentido é o 

posicionamento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPESAS 

CONDOMINIAIS - PENHORA DA UNIDADE CONDOMINIAL DEVEDORA - 

IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - POSSIBILIDADE DE A 

PENHORA RECAIR SOBRE A PRÓPRIA UNIDADE - NATUREZA PROPTER 

REM DA OBRIGAÇÃO - NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO, NA FORMA DO INCISO V, DO ARTIGO 889, DO CPC - 

RECURSO PROVIDO (TJSP;  Agravo de Ins t rumento 

2225535-83.2018.8.26.0000; Relator(a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro: 11/02/2019). Corroborando a 

tese, tem-se o entendimento da Súmula 478 do STJ: Súmula 478: Na 

execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência 

sobre o hipotecário. Isto posto, DEFIRO parcialmente o pedido de id. 

29375457 e, na presente data, procedo à penhora do imóvel objeto da 

matrícula nº 21.078, registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro de 

Várzea Grande - MT, consistente no apartamento nº 203 – Bloco A-6 do 

Residencial Jardim Várzea Grande – Quadra 15, nomeando a parte 

executada como depositária do bem. A presente decisão serve como 

termo de penhora e sua cópia (com selo de autenticidade) como certidão 

de registro junto ao CRI acima indicado, cujo débito perfaz a quantia de R$ 

6.916,31 (atualizada até 18/02/2020 – id. 29375459). Intimo a parte 

exequente para que forneça estimativa de avaliação do imóvel, nos termos 

do art. 871, inc. I, do CPC, bem como para que proceda ao registro da 

penhora junto ao CRI, no prazo de 10 dias. Após a juntada da avaliação, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar, também no prazo de 10 

dias, sob pena de preclusão. Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

diante da penhora realizada, designo audiência de conciliação no evento 

seguinte, ficando a parte exequente intimada. Intime-se a parte executada, 

eis que não possui advogado habilitado nos autos e, caso seja casada, 

proceda-se à intimação do cônjuge acerca da penhora. Intime-se o credor 

fiduciário, nos termos do art. 889, inc. V, do CPC. Retifique-se o valor da 

causa para R$ 6.916,31. Às providências. Várzea Grande - MT, 26 de 

abril de 2020. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010296-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL ELIAS DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEYDE BISPO BUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1010296-17.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL ELIAS 

DOMINGOS EXECUTADO: NEYDE BISPO BUENO Vistos. Em petição de id. 

28850750 a parte exequente requer a penhora do imóvel que originou as 

despesas condominiais ora executadas. Ocorre que a cópia da matrícula 
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apresentada (id. 22693200 e 28850754) está incompleta, inviabilizando a 

análise da posse e titularidade do bem. Isto posto, intimo a parte exequente 

para que apresente cópia integral da matrícula do imóvel indicado, no 

prazo de 05 dias, ou indique outros bens à penhora, sob pena de 

extinção. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010518-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL ELIAS DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACILE MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1010518-82.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL ELIAS 

DOMINGOS EXECUTADO: JOACILE MARIA DA SILVA Vistos. Em petição 

de id. 28850761 a parte exequente requer a penhora do imóvel que 

originou as despesas condominiais ora executadas. Ocorre que a cópia 

da matrícula apresentada (id. 22772104 e 28850762) está incompleta, 

inviabilizando a análise da posse e titularidade do bem. Isto posto, intimo a 

parte exequente para que apresente cópia integral da matrícula do imóvel 

indicado, no prazo de 05 dias, ou indique outros bens à penhora, sob pena 

de extinção. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014986-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR VAILANT RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014986-89.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE, 

para manifestar-se acerca da petição de ID 31488391, no prazo de 05 

(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 27/04/2020 07:44:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020834-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECINEIDA MARIA SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020834-57.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente 

a sentença, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, 

sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 

27/04/2020 08:08:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013752-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA POLLETTI LEINAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-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))

 

Manifeste-se a parte AUTORA, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação a 

petição ID 31528820.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005016-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO MACHADO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005016-31.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 27/04/2020 

08:32:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005016-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO MACHADO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005016-31.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 27/04/2020 

08:33:12

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001800-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON ANTONIO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Em face do AR acostado aos autos, manifeste-se a parte AUTORA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010341-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIS GRASEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010341-84.2020.8.11.0002 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: 16:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 27/04/2020 

10:04:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010914-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO FACHINE JACOMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO RAPIDO CAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1010914-25.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ESTEVAO 

FACHINE JACOMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PEDRO ISRAEL DE 

ABREU LIMA POLO PASSIVO: AUTO RAPIDO CAR COMERCIO DE AUTO 

PECAS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 15/06/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 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: 1010139-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DRESCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIR JOSE BOASKEVIS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010139-10.2020.8.11.0002 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: 

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - MT24549-O da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 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 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 27/04/2020 

10:43:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010916-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON DE SOUSA (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)

 

PROCESSO n. 1010916-92.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JAILTON DE 

SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 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: 1010917-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BOTELHO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010917-77.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

BOTELHO LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

15/06/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 27 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: 1010921-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GONCALVES (REQUERENTE)

GERALDO LEITE GONCALVES (REQUERENTE)

NELSON LEITE GONCALVES (REQUERENTE)

SANDRA ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010921-17.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA GONCALVES e outros (3) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO 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: 27/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 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: 1010929-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010929-91.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCILENE MARIA 

DE JESUS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA 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 II Data: 16/06/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 

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: 1001702-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDYLSON FIGUEIREDO PINTEL (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: 

1001702-77.2020.8.11.0002 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 

27/04/2020 13:33:33

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003159-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS COCHER FAGIOLLI CASSIMIRO 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: 

1003159-47.2020.8.11.0002 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 

27/04/2020 14:08:52

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021015-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Em face do AR encartado aos autos, manifeste-se a exequente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003474-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DA CRUZ 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: 

1003474-75.2020.8.11.0002 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 

27/04/2020 14:26:31

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004031-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIORGIO ALDIGUERI TRENTIN (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: 

1004031-62.2020.8.11.0002 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 

27/04/2020 14:50:38

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010888-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010888-27.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GENILSON LUIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, 

colacionando aos autos, o Instrumento de Mandato outorgado ao (a) 

causídico (a) que subscreve a inicial, em conformidade com o que 

determina o art. 103 e seguintes do CPC/2015, pois a procuração juntada 

no id. 31524468 está ilegível. 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: 1006668-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL DE PINHO FONSECA OAB - MT28014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1006668-83.2020.8.11.0002 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) Advogados do(a) AUTOR: RAFAEL DE 

PINHO FONSECA - MT28014/O, VERA LUCIA NOVAK - MT10886-O, da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 13:10 , devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 27/04/2020 

15:18:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010950-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DOS SANTOS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIESER DA SILVA LEITE (REQUERIDO)

ILZA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010950-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CLAUDINEIA DOS 

SANTOS MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANE RODRIGUES 

BARROS POLO PASSIVO: ELIESER DA SILVA LEITE e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 16/06/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 
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CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 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: 1010958-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT13645-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010958-44.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NEUVANIA 

FERNANDES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIANNE 

NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA 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: 16/06/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 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: 1010960-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SEVERIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010960-14.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADAO 

SEVERIANO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

16/06/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 27 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: 1010962-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARCIA SILVA JACUBOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL JANINA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1010962-81.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CLEIA MARCIA 

SILVA JACUBOSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GARCIA 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: COMERCIAL JANINA 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 Data: 

16/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 27 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: 1001156-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PLASMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PVC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001156-22.2020.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

LIVIA LEMOS CAMPOS 27/04/2020 17:23:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKONN DEVID FONSECA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA SAO PAULO DE ACESSORIOS E UTILIDADES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CERAMICA SAN BENTO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001500-03.2020.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o 

cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: LIVIA LEMOS 

CAMPOS 27/04/2020 17:34:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO DAMIAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001579-79.2020.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o 

cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: LIVIA LEMOS 

CAMPOS 27/04/2020 17:39:15

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002858-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA LUCIA DE ALMEIDA (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: 

1002858-03.2020.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o 

cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: LIVIA LEMOS 

CAMPOS 27/04/2020 17:54:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005142-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1005142-81.2020.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o 

cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: LIVIA LEMOS 

CAMPOS 27/04/2020 18:01:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013372-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DE ANDRADE LOPES RIBEIRO (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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 22/11/2019 13:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013372-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DE ANDRADE LOPES RIBEIRO (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))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) com o n. 607330-1

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013753-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE OLIVEIRA DUCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) com o n. 607331-P

Decisão

Decisão 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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010848-45.2020.8.11.0002. REQUERENTE: E. RODRIGUES COM. DE 

ALIMENTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE MEDIDA 

LIMINAR, aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/2658913-5, e que em outubro/2019 recebeu uma Carta 

ao Cliente informando de uma recuperação de consumo no valor de R$ 

12.079,49 (doze mil e setenta e nove reais, quarenta e nove centavos), 

afirmando que as fotos que acompanham a documentação são do poste 

público ao lado do supermercado onde se encontra a UC, e tentado 

resolver a questão solicitou uma vistoria, mas não foi ainda atendida, e 

diante de reclamação administrativa obteve resposta negativa da empresa, 

temendo ter seu fornecimento suspenso. 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 negativar seu nome, bem como 

suspenda a cobrança da fatura questionada e efetive a vistoria solicitada, 

sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Compulsando os autos, a 

priori, evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, porquanto consta dos documentos juntados a Carta ao 

Cliente anunciada (id. 31499168), o TOI (id. 31499169), a reclamação 

administrativa (id. 31499167), a resposta negativa ao recurso (id. 

31499164), boletim de ocorrência (id. 31499162), fotos do imóvel (id. 

31499160), histórico de consumo (id. 31499172), 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 6/2658913-5 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem 

como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 

relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 
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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-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1010858-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CESAR CATAFESTA (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (ORDENADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010858-89.2020.8.11.0002. ORDENANTE: GILBERTO CESAR 

CATAFESTA ORDENADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR “INAUDITA 

ALTERA PARS”, aduzindo a parte autora que financiou dois veículos junto 

à parte requerida, e restando inadimplente efetivou um acordo, parcelando 

a dívida em três vezes, quitando todas até mesmo antes do vencimento, 

ficando a empresa de retirar seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

mas não o fez até o momento, e tentando resolver administrativamente não 

obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seu 

nome seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Decido. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou email com 

proposta de parcelamento da dívida (id. 31507582), bem como os recibos 

de pagamento das parcelas (id. 31507583), e ainda consulta balcão SPC 

(id. 31507584) espelhando apontamentos da requerida, sendo os únicos 

em nome da parte autora, coadunando com a narrativa apresentada, 

autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência 

de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 

(CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em 

razão da suspensão temporária dos prazos processuais (Resolução 

313/2020 do CNJ), excepcionalmente conclamo as partes, independente 

da audiência de conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos 

para apresentar proposta de acordo escrito, e em caso de não haver 

acordo, apresentar contestação, impugnação à contestação e a praticar 

regularmente os atos processuais, de forma a manter o Poder Judiciário 

em funcionamento e atender à celeridade esperada dos Juizados 

Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não haverá 

sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas que a 

cooperação entre os atores processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível 

para que a comunidade jurídica amenize as consequências nefastas da 

pandemia que a todos assola. Intimem-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018103-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CASSIANO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1018103-88.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: LUCIANO CASSIANO DE SOUZA Visto. Defiro o 

pedido de id. 29766809 e procedo à juntada dos extratos respectivos, 

todavia, retifico a decisão anterior, eis que ambos os bloqueios (Bacen e 

Renajud) restaram infrutíferos. Assim, intimo a parte exequente para 

indicar bens à penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010150-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER PINTO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010150-73.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: BANCO BRADESCARD S.A 

EXECUTADO: ESTER PINTO DO NASCIMENTO Visto. Defiro a penhora on 

line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado infrutífero 

ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à busca de 

veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito. Intimo a 

parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 10 dias. Nada 

requerendo, arquivem-se os autos com baixa se se tratar de cumprimento 

de sentença ou voltem os autos conclusos para extinção se for execução 

extrajudicial. Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011082-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMAR ROMERO DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011082-61.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: ROMAR ROMERO DA CONCEICAO Visto. Defiro a penhora 

on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito. 

Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 10 

dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos com baixa se se tratar de 

cumprimento de sentença ou voltem os autos conclusos para extinção se 

for execução extrajudicial. Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012401-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELY ALVES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012401-64.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: DANIELY ALVES DE ANDRADE 

Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, 

sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. 

Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também 

não obteve êxito. Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no 

prazo de 10 dias. Nada requerendo, voltem os autos conclusos para 

extinção. Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014337-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES (EXEQUENTE)

Luiz Augusto Arruda Custodio (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANICELLY COSTA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014337-27.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: EDNÉIA SILVANA 

GONÇALVES, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO EXECUTADO: 

ANICELLY COSTA SILVA Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD 

dos valores executados, sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para 

garantir a execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, que também não obteve êxito. Intimo a parte exequente para 

indicar bens à penhora, no prazo de 10 dias. Nada requerendo, voltem os 

autos conclusos para extinção. Juntem-se os extratos respectivos. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016317-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016317-09.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: IARA MOREIRA DE SOUZA Visto. Defiro a penhora 

on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que restou positiva, sendo 

lançada a restrição correspondente para evitar a transferência a 

terceiros, valendo como penhora. Intimo a parte exequente para se 

manifestar sobre a penhora ora efetivada e, havendo aceitação, que 

apresente o preço médio do veículo mediante cotação de mercado (art. 

871, inc. IV, do CPC), assim como indique a localização do bem, o qual 

deverá ser depositado em poder da parte exequente, com as advertências 

próprias do depositário fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da 

pessoa que acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a 

informação acima, expeça-se mandado de remoção do veículo. Intime-se a 

parte executada a apresentar embargos à execução na audiencia. Caso a 

parte exequente manifeste pelo desinteresse na penhora do veículo, deve 

indicar bens passíveis de penhora sob pena extinção. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se 

os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016394-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARCIO BERNARDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016394-18.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: ALESSANDRO MARCIO BERNARDES Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, cujo resultado foi 

parcialmente positivo. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, que restou positiva, sendo lançada a restrição correspondente 

para evitar a transferência a terceiros, valendo como penhora. Intimo a 

parte exequente para se manifestar sobre a penhora de valores e do 

veículo ora efetivada e, havendo aceitação, que apresente o preço médio 

do veículo mediante cotação de mercado (art. 871, inc. IV, do CPC), assim 

como indique a localização do bem, o qual deverá ser depositado em 

poder da parte exequente, com as advertências próprias do depositário 

fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da pessoa que 

acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a informação acima, 

expeça-se mandado de remoção do veículo. Intime-se a parte executada a 

apresentar embargos à execução na audiencia. Caso a parte exequente 

manifeste pelo desinteresse na penhora do veículo, deve indicar bens 

passíveis de penhora sob pena arquivamento do processo com baixa. 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO 

PRÓPRIO. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010629-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAILSON JUNIOR DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010629-66.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA EXECUTADO: DAILSON JUNIOR DE FREITAS 

Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, 

sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. 

Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também 

não obteve êxito. Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no 

prazo de 10 dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos com baixa. 

Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010899-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM TOMAS DE OLIVEIRA (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: 

1010899-56.2020.8.11.0002. AUTOR: JOAQUIM TOMAS DE OLIVEIRA 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 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 

6/234001-6, e que desde o mês de dezembro/2019 vem tentando resolver 

o aumento abrupto em suas contas de energia, que estão acima da média 

de seu real consumo e em valores exorbitante e não condizente com seu 

gasto, informando que já esteve por diversas vezes na concessionária 

questionando as faturas, e ainda que seu fornecimento foi suspenso por 

duas vezes, e não é atendido no pedido que fez desde janeiro/2020 para 

a realização de uma vistoria em seu medidor, e tentando resolver 

administrativamente junto ao PROCON, não obteve também sucesso, 

temendo a suspensão do fornecimento novamente 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 abstenha de negativar 

seu nome, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Compulsando 

os autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentam-se verossímeis, porquanto consta dos documentos juntados a 

reclamação perante o PROCON sem a resolução da questão (id. 

31529477), e diante do histórico do consumo da unidade consumidora do 

autor (id. 31529476), constata-se que realmente as faturas distoam da 

média dos demais meses, estando pendentes as contas questionadas, 

além das faturas que aponta como exorbitantes (id. 31529473, 31529474, 

31529475,), 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 6/234001-6 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, 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010339-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THANIA SANDRY DE ALMEIDA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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: 

1010339-17.2020.8.11.0002. REQUERENTE: THANIA SANDRY DE 

ALMEIDA REIS REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial de id. 31531812. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE REMATRICULA C/C DANO MORAL, 

aduzindo a parte autora que é aluna do Curso de Serviço Social desde 

janeiro/2018 e a partir do segundo semestre passou a ter problemas com 

o departamento financeiro diante do não reconhecimento pelo sistema de 

pagamentos que efetivou e está cobrando mensalidades já pagas 

04/2018, 05/2018 e 06/2018 sendo que no extrato consta pago, tanto é 

que em janeiro/2019 a rematrícula fora realizada normalmente, e 

posteriormente também o mês 08/2018, mas para este semestre que se 

iniciou em 27.02.2020 não conseguiu se matricular (quinto semestre) pelas 

cobranças indevidas, condicionando ao pagamento das mensalidades: 04, 

05 e 06/2018, o pagamento da matricula 2020/01 e das mensalidades 02, 

03 e 04/2020 em um único pagamento, afirmando que entregou à 

Requerida os comprovantes de pagamento originais, abrindo reclamação 

formal no portal do aluno mas sem conseguir resolver a questão. Desta 

forma, requer concessão de liminar para que seja determinada à requerida 

a REMATRICULA PARA O 5º SEMESTRE ANO LETIVO 01/2020, BEM 

COMO SEJA EMITIDO AS MENSALIDADES REFERENTE A REMATRICULA 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL SERADAS PARA QUE A AUTORA 

POSSA ADIMPLIR, bem como SUSPENDER A COBRANÇA DOS MESES 04, 
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05, 06 E 08/2018 até a decisão de mérito, bem como evite que a Requerida 

interrompa ou impeça com que a Requerente continue a cursar o 5° 

semestre. 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, juntando o contrato de 

prestação de serviços educacionais (id. 31210865), e uma vez que os 

próprios relatórios – extratos financeiros - emitidos pela requerida 

apresentam incongruências, ora apresentando os meses como quitados e 

ora com status em aberto (id. 31210864), vislumbrando-se falhas no 

sistema financeiro, coadunando com a narrativa apresentada, e, desta 

forma, até que se regularize as questões, ilegítimo o impedimento à 

matrícula e frequência normal ao semestre de acordo com o contratado, o 

que por ora, autoriza o deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, DETERMINO 

A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REFERENTES AOS MESES 

QUESTIONADOS, e por conseguinte, DETERMINO À REQUERIDA QUE 

EFTIVE A MATRÍCULA da parte autora ao 5º semestre do curso (01/2020), 

emitindo as faturas atinentes da forma pugnada (separadas), até ulterior 

deliberação, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a 

gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 

artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar 

contestação, impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e 

atender à celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em 

virtude da suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso 

de ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017887-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GONCALO DE SIQUEIRA (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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017887-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GILSON GONCALO DE 

SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CRISTINA DE ARRUDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001321-69.2020.8.11.0002. AUTOR: ELISANGELA CRISTINA DE ARRUDA 

LIMA REU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs 

RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018746-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018746-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DAS DORES DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 
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observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002372-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002372-18.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MAURICIO RICCI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000034-71.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELDER CONCEICAO RIBEIRO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015225-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LOPES DE FRANCA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015225-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIAS LOPES DE FRANCA 

JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020042-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA HURTADO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020042-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KEILA HURTADO CORREA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 
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somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000971-81.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDINEIA MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002590-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN KLEITON LUIZ DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002590-46.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALLAN KLEITON LUIZ DE 

AMORIM REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017666-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM GONCALO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017666-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WILLIAM GONCALO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com 

a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020984-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JUNIOR PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-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):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020984-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIEL JUNIOR PONTES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012341-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO SOUSA LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012341-91.2019.8.11.0002. INTERESSADO: CASSIANO SOUSA LIMA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004384-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAMAR DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1004384-05.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ISAMAR DA SILVA MAIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. 1004384-05.2020.8.11.0002 SENTENÇA 1. Síntese 

dos fatos. Trata-se de ação declaratória por inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Relatou a parte autora que ficou surpresa 

com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito, 

alegou desconhecer o débito e que não possui débito com a requerida. 

Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o 

cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré 

refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos 

pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. Fundamentos. Registra-se que a prova documental 

é suficiente para formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares. — Ausência de prova mínima. Oportuno salientar que 

documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja 

ausência impede o julgamento do mérito da demanda, não se confundindo 

com documentos indispensáveis à vitória do autor, e, no caso, a parte 

autora todos os documentos pertinentes para o deslinde da causa, 

portanto rejeito a preliminar. — Ausência de extrato original do órgão 

negativador. Inexiste prejuízo à parte requerida que, por esforço próprio, 

poderia ter consultado livremente a regularidade ou não do extrato 

apresentado com a inicial, sendo assim, rejeito a preliminar, diante da 

ausência de prejuízo para o deslinde da causa. Mérito A controvérsia 

consiste em verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição 

do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. No caso, 

constata-se a legitimidade da inscrição, visto que foram juntados aos 

autos históricos de chamadas, faturas telefônicas e telas sistêmicas que 

provam origem do débito. Id. Num. Num. 30457354 - Pág. 31 e seguintes. 

Pontua-se que na petição inicial a parte autora não negou a existência da 

relação jurídica, no entanto, para obstar a defesa alegou na impugnação a 

ausência da relação jurídica. O entendimento jurisprudencial é no sentido 

de que a alteração da narrativa dos fatos fere o princípio do contraditório 

e da ampla defesa. Desse modo, deve prevalecer a versão narrada na 

peça inicial, caso contrário restaria prejudicada a defesa da parte 

requerida. Dessa forma, apresentado e justificado a origem do débito 

competia a parta autora apresentar os comprovantes de pagamentos para 

corroborar que as cobranças são indevidas, no entanto, assim não 

procedeu. Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. Sendo assim, as provas trazidas aos autos pela parte ré são 

suficientes para confirmar a legitima existência do débito. Por 

consequência, declaro que a negativação no serviço de proteção ao 

crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a parte 

ré atuou no exercício regular do direito. Comprovada a inadimplência da 

parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não houve no 

presente caso ofensas a serem reparadas. Ressalta-se que a notificação 

da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao 

crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Quanto a 

litigância de má-fé, a mera propositura de ação para questionar o débito 

entre as partes não configura, por si só, ato de litigância de má-fé, 

portanto não acolho o pedido da ré, sob pena de desmoralizar o instituto e 

afrontar o acesso ao poder judiciário direito fundamental previsto na 

Constituição Federal (5º, XXXV). Por consequência do exposto, acolho o 

pedido contraposto, nos limites do objeto da demanda. Fundamentação 

apresentada passo a opinar. 3. Dispositivo Diante do exposto, OPINO pela 

rejeição das preliminares e PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. Opino pela parcial procedência do pedido 
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contraposto, nos moldes do art. 31 da Lei 9.099/95, para condenar a parte 

autora ao pagamento de R$ 121,44 (cento e e vinte um reais e quarenta e 

quatro centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros 

simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, ambos contabilizados a 

partir do vencimento do débito. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição. Remeta-se os autos a Excelentíssima Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004129-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1004129-47.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELLI DA SILVA 

MARQUES REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS 

Relatou a parte autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu 

nome nos serviços de proteção ao crédito, afirmou desconhecer o débito 

e negou a relação jurídica com a requerida. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Atesto que inexiste 

afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de consulta 

extraído do balcão do serviço de proteção ao crédito não é documento 

essencial, assim não é capaz de afastar a análise do mérito, outrossim o 

extrato apresentado é documento hábil para comprovar as restrições 

inseridas em face do nome da parte autora, portanto rejeito a preliminar. 

Verifica-se que a parte ré arguiu ausência de interesse de agir da parte 

autora, nesse passo oportuno salientar que é predominante na 

jurisprudência que não é necessário o esgotamento das instâncias 

administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo 

Poder Judiciário, consoante a inteligência do artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”. No caso em tela, 

presentes os pressupostos e as condições da ação, ainda que a autora 

não tivesse efetivado o pedido na esfera administrativa, isto não poderia 

levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir, nem, tampouco, no 

indeferimento da inicial, sendo assim rejeito a preliminar suscitada. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei 

nº 8.078/90. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a 

inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela. Constata-se 

que não foi provada a legitimidade da inscrição, já que não há nos autos 

qualquer prova hábil capaz de atestar à legítima existência do débito, isso 

porque as telas sistêmicas apresentadas são provas unilaterais e não 

atestam a legitimidade da inscrição. Nesse sentido é o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: "O print de tela sistêmica 

colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação 

contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou 

mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. 

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re 

ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. (…) (TJMT, N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 18/12/2019)”. Compete a ré apresentar cópia do 

contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos 

pessoais da parte autora, ou, considerando eventual hipótese de oferta de 

serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante 

apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que a parte ré não 

conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete provar 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é 

incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer. 

Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventual 

mudança no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).". É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito discutido nesta ação; 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições imposta 

no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 315 de 345



a reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada 

pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

calculado a partir do efetivo prejuízo; 4) conceder à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Opino pela 

improcedência do pedido contraposto. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. 

Tathyane Garcia da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006117-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFFER DE OLIVEIRA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1006117-06.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: JENIFFER DE OLIVEIRA DOS REIS 

SENTENÇA Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Dispenso 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo a fundamentar e 

decidir. Dos autos, verifica-se que a parte Exequente informou que a 

Executada cumpriu com suas obrigações. Portanto, em face do 

cumprimento da obrigação, OPINO pela extinção do feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Tathyane G. Da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001898-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ELISANGELA SILVA DA COSTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001898-47.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CAMILA ELISANGELA SILVA 

DA COSTA MORAES REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 

S.A. SENTENÇA Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95, passo a fundamentar e a decidir. Verifica-se que a parte autora 

não se manifestou acerca da parte identificada e anexada no Sistema PJE. 

No caso, a parte Camila Elisangela Silva da Costa Moraes é identificada no 

cabeçalho do sistema PJE, porém os documentos e a petição inicial 

identifica como parte Ana Paula Faria Geraldes Vasques, assim diante 

dessa divergência, não reparada em lapso temporal razoável, deixo de 

receber a inicial. Em face dessas razões, opino pelo indeferimento da 

petição inicial e pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga. Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004194-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1004194-42.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALVES & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME SENTENÇA 

Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95, passo a 

fundamentar e a decidir. Verifica-se que a parte autora não juntou 

comprovante de residência atualizado em nome próprio, do mesmo modo 

deixou de juntar documento de identificação atualizado do sócio 

administrador da pessoa jurídica, conforme determinado no ID. n. 

29058950 - Pág. 1. Em face dessas razões, opino pelo indeferimento da 

petição inicial e pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009160-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE COSTA RESENDE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1009160-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: COLEGIO EVOLUÇÃO LTDA - 

ME REQUERIDO: MARLENE COSTA RESENDE DA SILVA SENTENÇA 

Trata-se de ação de cobrança. Fica dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Verifica-se que a parte 

autora foi devidamente intimada para se manifestar após o retorno da 

citação frustrada (ID. Num. 24761851 - Pág. 1), porém, manteve-se inerte. 

Assim, denota-se a ausência de interesse da parte autora em dar 

continuidade à presente demanda, já que está a mais de trinta dias sem 

apresentar manifestação nos autos. Ante o exposto, opino pela extinção 

do processo sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato. Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007109-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1007109-98.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: MARIA DE FÁTIMA ALVES SENTENÇA Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial. Fica dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Verifica-se 

que a parte Exequente foi devidamente intimada para se manifestar após o 

retorno da citação frustrada da Executada Maria Fátima Alves (ID. n. 

28314615 - Pág. 1), porém, manteve-se inerte. Assim, denota-se a 

ausência de interesse da parte autora em dar continuidade à presente 

demanda, já que está a mais de trinta dias sem apresentar manifestação 

nos autos. Ante o exposto, opino pela extinção do processo sem 

resolução do mérito nos moldes do art. 485, III, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Kato. Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA RAMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001496-63.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARCELO DE SOUZA 

RAMÃO REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA 1. Síntese dos fatos. Trata-se 

de ação declaratória por inexistência de débito e indenização por danos 

morais. Relatou a parte autora que ficou surpresa com inscrição indevida 

em seu nome nos serviços de proteção ao crédito, alegou desconhecer o 

débito. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o 

cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré 

refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos 

pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. Fundamentos. Registra-se que a prova documental 

é suficiente para formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares. — Ausência de prova mínima. Oportuno salientar que 

documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja 

ausência impede o julgamento do mérito da demanda, não se confundindo 

com documentos indispensáveis à vitória do autor, e, no caso, a parte 

autora todos os documentos pertinentes para o deslinde da causa, 

portanto rejeito a preliminar. — Ausência de extrato original do órgão 

negativador. Inexiste prejuízo à parte requerida que, por esforço próprio, 

poderia ter consultado livremente a regularidade ou não do extrato 

apresentado com a inicial, sendo assim, rejeito a preliminar, diante da 

ausência de prejuízo para o deslinde da causa. Mérito A controvérsia 

consiste em verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição 

do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. No caso, 

constata-se a legitimidade da inscrição, visto que foram juntados aos 

autos históricos de chamadas, faturas, gravação telefônica e telas 

sistêmicas que provam origem do débito. ID. Num. 29633032 - Pág. 22 e 

seguintes. Pontua-se que na petição inicial a parte autora não negou a 

existência da relação jurídica, no entanto, para obstar a defesa alegou na 

impugnação a ausência da relação jurídica. O entendimento jurisprudencial 

é no sentido de que a alteração da narrativa dos fatos fere o princípio do 

contraditório e da ampla defesa. Desse modo, deve prevalecer a versão 

narrada na peça inicial, caso contrário restaria prejudicada a defesa da 

parte requerida. Dessa forma, apresentado e justificado a origem do débito 

competia a parta autora apresentar os comprovantes de pagamentos para 

corroborar que as cobranças são indevidas, no entanto, assim não 

procedeu, inclusive deixou de impugnar a gravação telefônica juntada. 

Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Sendo 

assim, as provas trazidas aos autos pela parte ré são suficientes para 

confirmar a legitima existência do débito. Por consequência, declaro que a 

negativação no serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma 

indevida, posto isso reconheço que a parte ré atuou no exercício regular 

do direito. Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a 

reparação por danos morais, não houve no presente caso ofensas a 

serem reparadas. Ressalta-se que a notificação da inscrição no 

SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, 

conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Quanto a litigância 

de má-fé, a mera propositura de ação para questionar o débito entre as 

partes não configura, por si só, ato de litigância de má-fé, portanto não 

acolho o pedido da ré, sob pena de desmoralizar o instituto e afrontar o 

acesso ao poder judiciário direito fundamental previsto na Constituição 

Federal (5º, XXXV). Por consequência do exposto, acolho o pedido 

contraposto, nos limites do objeto da demanda. Fundamentação 

apresentada passo a opinar. 3. Dispositivo Diante do exposto, OPINO pela 

rejeição das preliminares e PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. Opino pela parcial procedência do pedido 

contraposto, nos moldes do art. 31 da Lei 9.099/95, para condenar a parte 

autora ao pagamento de R$ 107,97 (cento e sete reais e noventa e sete 

centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples 

de mora de 1% (um por cento), ao mês, ambos contabilizados a partir do 

vencimento do débito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição. Remeta-se os autos a Excelentíssima Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007121-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

KARINE CRISTINA DE MORAES (EXECUTADO)

RAFAEL MARCOS DE CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (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: 

1007121-15.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, 

KARINE CRISTINA DE MORAES, RAFAEL MARCOS DE CAMPOS Vistos 

etc. Verifica-se que em petição de id. 29159321 a parte exequente 

REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito em relação aos executados 

Karine Cristina de Moraes e Rafael Marcos de Campos, pois celebraram 

acordo extrajudicial. Isto posto, HOMOLOGO, para que surta os legais e 

jurídicos efeitos, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, o pedido de DESISTÊNCIA da parte exequente tão somente 

em relação aos executados Karine Cristina de Moraes e Rafael Marcos de 

Campos, por conseguinte, determino que a secretaria deste Juízo proceda 

à devida regularização do polo passivo. Após, considerando que o 

prosseguimento da execução em desfavor da executada MRV, cumpra-se 

a decisão de id. 29185077, remetendo os autos à E. Turma Recursal. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019791-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN PORFIRIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019791-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MIRIAN PORFIRIO DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Devidamente intimada da determinação de id. 

27458601/27458605, a parte autora não apresentou emenda à inicial. A 

postura de INÉRCIA da PARTE AUTORA, portanto, importa no 

INDEFERIMENTO da INICIAL. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS Á 

PROPOSITURA DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO AUTOR - ILEGITIMIDADE DE PARTE - APELO IMPROVIDO. Merece ser 

indeferida a petição inicial de busca e apreensão quando os documentos 

juntados à exordial não comprovam a legitimidade da parte para demandar 

em juízo, haja vista que o veículo se encontra registrado em nome diverso 

do da pessoa que figura no polo passivo da ação. É cabível o 

indeferimento da inicial, quando a parte, devidamente intimada, através de 

seu procurador, deixa de atender a determinação judicial de emenda à 

inicial, afigurando-se desnecessária a intimação pessoal nessas 

hipóteses. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 

00009939420128050038 BA 0000993-94.2012.8.05.0038, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 

321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e, via de 

consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo Código. Considerando o 

Princípio Constitucional de acesso à justiça e para não ser imposto à parte 

autora ônus excessivo por culpa exclusiva pela inércia de seu causídico, 

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. 

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: 1001018-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CRUZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001018-55.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GABRIEL CRUZ DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA 1. Síntese dos fatos. 

Trata-se de ação declaratória por inexistência de débito e indenização por 

danos morais. Relatou a parte autora que ficou surpresa com inscrição 

indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito, alegou 

desconhecer o débito e negou a relação jurídica. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos 

relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese 

dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares — 

Ausência de prova mínima Oportuno salientar que documentos 

indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência 

impede o julgamento do mérito da demanda, não se confundindo com 

documentos indispensáveis à vitória do autor, e, no caso, a parte autora 

todos os documentos pertinentes para o deslinde da causa, portanto 

rejeito a preliminar. — Ausência de extrato original do órgão negativador 

Inexiste prejuízo à parte requerida que, por esforço próprio, poderia ter 

consultado livremente a regularidade ou não do extrato apresentado com a 

inicial, sendo assim, rejeito a preliminar, diante da ausência de prejuízo 

para o deslinde da causa. Mérito A controvérsia consiste em verificar se 

há ou não fundamentos para legitimar a inscrição do nome da parte autora 

nos serviços de proteção ao crédito. No caso, constata-se a legitimidade 

da inscrição, visto que foram juntados aos autos históricos de chamadas, 

faturas, gravação telefônica e telas sistêmicas que provam origem do 

débito. ID. Num. 29633032 - Pág. 22 e seguintes. Dessa forma, 

apresentado e justificado a origem do débito competia a parta autora 

apresentar os comprovantes de pagamentos para corroborar que as 

cobranças são indevidas, no entanto, assim não procedeu, inclusive 

deixou de impugnar a gravação telefônica juntada. Não obstante, o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil. Sendo assim, as provas trazidas 

aos autos pela parte ré são suficientes para confirmar a legitima 

existência do débito. Por consequência, declaro que a negativação no 

serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso 

reconheço que a parte ré atuou no exercício regular do direito. 

Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por 

danos morais, não houve no presente caso ofensas a serem reparadas. 

Ressalta-se que a notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao 

órgão mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera o 

Enunciado da Súmula 359 do STJ. Ainda, analisando as provas trazidas 

pela parte autora e as provas trazidas pela parte ré, evidencio a litigância 

de má fé da parte autora, nos termos do artigo 80, II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo 

ausente qualquer direito supostamente afetado. No caso, a parte negou a 

relação jurídica com a parte requerida. Desta forma, conclui-se evidente 

que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, 

do CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço 

a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de guardar todos os comprovantes e documentos que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Por consequência do exposto, acolho o pedido contraposto, nos limites do 

objeto da demanda. Fundamentação apresentada passo a opinar. 3. 

Dispositivo Diante do exposto, OPINO pela rejeição das preliminares e 
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PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Opino pela parcial procedência do pedido contraposto, nos moldes 

do art. 31 da Lei 9.099/95, para condenar a parte autora ao pagamento de 

R$ 173,31 (cento e setenta e três reais e trinta e um centavos), com 

correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% 

(um por cento), ao mês, ambos contabilizados a partir do vencimento do 

débito. Opino, por fim, pelo reconhecimento da litigância de má-fé, e pela 

CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por 

cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo 

único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Remeta-se os autos a 

Excelentíssima Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003426-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DA SILVA VIOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1003426-19.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GABRIELA DA SILVA VIOLA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS 

Trata-se de ação declaratória por inexistência de débito e indenização por 

danos morais. Relatou a parte autora que ficou surpresa com inscrição 

indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito, alegou 

desconhecer o débito e que não possui relação jurídica com a requerida. 

Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o 

cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré 

refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos 

pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, logo 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Preliminar Alegou a parte ré, preliminarmente, ausência de 

interesse de agir da parte autora. O interesse processual configura-se 

pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. No caso vertente, a 

prestação jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica da parte 

autora, além de somente ser possível o acesso ao bem da vida por meio 

da atividade jurisdicional. Assim, o procedimento adotado é adequada a 

finalidade buscada. Registra-se, ainda, que, à luz da teoria da asserção, a 

legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma 

análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se verdadeiros 

fossem. Além do que não é necessário o esgotamento das instâncias 

administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo 

Poder Judiciário, consoante a inteligência do o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'” Em face das razões, rejeito 

a preliminar suscitada. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi provada a legitimidade da inscrição, já que não há 

nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à legítima existência do 

débito. A fotografia anexada e o documento de identificação da parte 

autora, apresentados pela requerida, não provam a existência e a origem 

do débito. A requerida deixou de apresentar aos autos a fatura do cartão 

de crédito supostamente contratado e o contrato entabulado entre as 

partes. Pelo exposto, verifica-se que a parte ré não conseguiu se 

desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é incumbência 

da empresa responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada 

do nome da parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida 

que se impõe. Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a 

parte ré compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles 

que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a 

contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco 

inerente à atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse 

procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos. 

Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a reparação por danos 

morais, destaco, ainda, que a reparação por danos morais, incide a 

responsabilidade objetiva a qual independe a aferição de dolo ou culpa. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 

crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudanças no estado de alma do lesado 

decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastada a 

preliminar, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo, conforme a Súmula 54 do STJ; 4) conceder à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 
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Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande - MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY MARIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001472-35.2020.8.11.0002. AUTOR: IRACY MARIA DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos 

Narrou a parte autora que realizou um empréstimo em sua conta corrente 

em junho, no valor de R$ 4.431,18, que tentou renegociar o débito, mas 

não conseguiu, que suportou um desconto integral em sua conta salário 

no valor de R$ 4.431,18, afirmou não ter autorizado o desconto. Nos 

pedidos requereu a restituição e a reparação em danos morais. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar 

Não prospera a arguição da requerida acerca inépcia da petição inicial, 

tendo em vista que a inicial se apresenta coerente e clara, atendidos os 

requisitos legais, sem prejuízo à defesa. Nesse passo, oportuno salientar 

que documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles 

cuja ausência impede o julgamento do mérito da demanda, não se 

confundindo com documentos indispensáveis á vitória do autor, e, no 

caso, a parte autora apresentou todos os documentos pertinentes para o 

deslinde da causa, portanto rejeito a preliminar. A requerida ainda 

sustentou a inépcia da petição inicial, fundamentando nos moldes do art. 

330, §1º, III, do CPC, isto é, que a petição seria inepta em razão da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Insta salientar 

que o referido dispositivo exige que a petição inicial tenha uma ordem 

lógica entre os argumentos utilizados pelo autor e a conclusão a que 

chega quando formula seu pedido. Dessa forma, nota-se que a 

demandante alegou que os descontos em sua conta salário foram 

indevidos, por não ter autorizado, nos pedidos requereu o reconhecimento 

da restituição e reparação em dano moral, portanto, é manifesto a lógica 

entre os fatos e o pedido, assim não há por parte desta qualquer violação 

ao art. 330 §1º, do CPC, com efeito, rejeito a preliminar levantada, posto 

que há racionalidade no argumento da parte autora. Mérito Insta assentar 

que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme 

os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da 

antecipação de tutela. Pontua-se que a contratação de empréstimos é fato 

incontroverso nesses autos. A controvérsia refere-se a existência de 

desconto indevido na conta salário da parte autora. Acerca do tema, é 

válida a cláusula autorizadora de desconto em conta para pagamento das 

prestações de contratos de empréstimo, ainda que se trate de conta 

utilizada para recebimento de salário. Os descontos, todavia, não podem 

ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pela 

consumidora, após deduzidos os descontos obrigatórios. A restrição tem 

como finalidade evitar o endividamento desenfreado e garantir o mínimo 

existencial do indivíduo. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. TUTELA 

ANTECIPADA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS 

RENDIMENTOS LÍQUIDOS AUFERIDOS PELA AUTORA. ADMISSIBILIDADE. 

No caso dos autos, as parcelas do empréstimo são debitadas na mesma 

conta bancária em que a autora percebe sua verba salarial. Circunstância 

em que, havendo que se preservar as condições mínimas da dignidade da 

pessoa humana (art. 7º, X, da Carta Magna), é imperativo que o banco 

agravante limite-se a descontar os valores das parcelas em até 30% 

(trinta por cento) dos vencimentos líquidos mensais da agravada, 

conforme requerido no petitório inicial. Decisão de primeiro grau mantida. 

(…)A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/CONSIGNADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO 

FEDERAL NÃO COLIDENTE COM NORMA ESTADUAL. 1. Os descontos de 

empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% 

em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da 

razoabilidade. (..)(REsp n. 1.169.334/RS). 3. Agravo regimental 

desprovido"(AgRg no REsp 1.247.405/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2014, DJe 

17/2/2014)."AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - DÉBITO EM CONTA CORRENTE - 

LIMITAÇÃO DO DESCONTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. I -" Ante a natureza alimentar do salário e do princípio da 

razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento 

(consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por 

cento) dos vencimentos do trabalhador "(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. 

MASSAMI UYEDA, DJe 03.02.2011). II - O Agravante não trouxe nenhum 

argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém 

por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido" (AgRg no 

Ag 1.381.307/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 12/4/2011, DJe 27/4/2011). "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE 

DE PERCENTUAL SUPERIOR A 30% DOS VENCIMENTOS DO 

CORRENTISTA - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Casa 

consolidou-se no sentido de que os descontos de empréstimos na folha 

de pagamento devem ser limitados a 30% da remuneração, tendo em vista 

o caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a 

que se nega provimento" (AgRg no REsp 1.226.659/RS, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/4/2011, DJe 

8/4/2011). Logo, não merece reforma o acórdão recorrido, incidindo, na 

espécie, o enunciado da Súmula nº 83/STJ. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 29 de 

outubro de 2014. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (STJ - 

REsp: 1346488 SP 2012/0083995-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 06/11/2014)”. Denota-se das 

provas apresentadas que em 10/01/2020 a parte autor recebeu em sua 

conta salário a quantia de R$ 6.338,09 (recebimento de proventos), foi 

descontado na mesma conta, pela requerida, a quantia de 2.251,04 e R$ 

2.180,14 (id. Num. 28093053 - Pág. 2), todos os descontos foram 

realizados em 10/01/2020. Embora haja previsão contratual autorizando o 

desconto em conta salário, o percentual deve ser limitado a 30%. Em 

referência ao disposto, o Ministro Sidnei Beneti, relator do REsp 1.405.110, 

afirmou que o entendimento firmado no STJ é o de que, mesmo com 

cláusula contratual permissiva, a apropriação do salário do correntista 

pelo banco é ilícita e dá margem a reparação por dano moral. Acrescentou 

que o banco não pode se apropriar do total do salário de seu cliente para 

cobrar débito decorrente de contrato bancário, mesmo havendo cláusula 

permissiva no contrato de adesão. (Id. Num. 29599738 - Pág. 3). No caso, 

os descontos superaram o limite de 30%, dessa forma a requerida deve 

restituir a parte autora o valor de R$ 3.101,82. Diante da previsão 

contratual que admitiu o desconto sem limite em conta salário, afasto a 

repetição do indébito com fundamento no seguinte julgado do STJ: “CIVIL. 

CLÁUSULA NULA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. O pagamento resultante de 

cláusula contratual mais tarde declarada nula em sede judicial deve ser 
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devolvido de modo simples, e não em dobro; age no exercício regular de 

direito quem recebe a prestação prevista em contrato. Embargos de 

divergência conhecidos e providos. (STJ - EREsp: 328338 MG 

2003/0165508-9, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 

26/10/2005, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 01.02.2006 p. 

427)”. Portanto, em razão do desconto, superior ao admitido, na conta 

salário ficou evidenciado a presença do vício na prestação do serviço e 

do ato ilícito, dando ensejo a reparação por dano moral, a qual independe 

do elemento culpa por se tratar de responsabilidade objetiva. Verifica-se 

que a parte autora tentou resolver o impasse na via extrajudicial, no 

entanto, a requerida manteve-se inerte e não efetivou o estorno dos 

valores. Id. Num. 28093051 - Pág. 1. Desta feita fica caracterizado que o 

fato ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor, isto é, o dano moral 

ficou configurado, nos autos, pelo descaso da parte requerida para com a 

consumidora que, mesmo após diversas tentativas de solução 

extrajudicial, viu-se obrigada a ingressar em juízo com demanda visando 

obter a restituição do montante. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Dispositivo 

Diante do exposto, opino pela rejeição da preliminar e pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. 

Modificar a tutela de urgência antecipada, para impedir o desconto 

superior a 30% na conta salário da parte autora; com efeito a requerida 

deve restituir, de forma simples, a quantia de R$ 3.101,82 (três mil cento e 

um reais e oitenta e dois centavos), com correção monetária, indexada 

pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir do desconto 

(10/01/2020); 2. Condenar a requerida a pagar a requerente a quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária, indexada pelo 

INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, ambos contar desta 

sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária 

em valor já atualizado. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Concedo a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. Remeta-se os autos a 

Excelentíssima Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011908-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIMONE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARA BERTO NEVES OAB - MT26565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CLAUDIA SIMONE ALMEIDA Endereço: RUA nove, 

17, (LOT CHAPÉU DO SOL), chapeu do sol, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78144-506. Senhor(a) CLAUDIA SIMONE ALMEIDA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011908-87.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, PLANOS DE SAÚDE, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 07/11/2019 Hora: 13:45 REQUERENTE: CLAUDIA SIMONE ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: CLARA BERTO NEVES - MT26565/O 

REQUERIDO(A): AGEMED SAUDE S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 4 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011908-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIMONE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARA BERTO NEVES OAB - MT26565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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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, 27 de abril de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003393-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA KAHARA KARASIAKI FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003393-97.2018.8.11.0002. AUTOR(A): LUANA KAHARA KARASIAKI 

FORTES REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Ciência às 

partes de que o processo doravante tramitará neste juízo, ficando-lhes 

facultada eventual manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009849-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LIMA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009849-92.2020.8.11.0002. REQUERENTE: PAULO LIMA DA SILVA FILHO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. Cuida-se de 

pedido de tutela provisória de urgência antecipada, formulado por PAULO 

LIMA DA SILVA FILHO, em desfavor da MT-PREV, cujo objeto é a 

suspensão do desconto da contribuição previdenciária incidente sobre a 

parcela de sua remuneração relativa aos adicionais decorrentes do labor 

em período noturno, em regime de plantão e do exercício de cargo em 

comissão. É o que merecia destaque. Nos termos do artigo 300 “caput” do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Nesse contexto, consoante se extrai da 

documentação apresentada, evidencia-se que a requerida, ao que tudo 

indica, está recolhendo a contribuição previdenciária em razão da parcela 

afeta aos adicionais noturno, de regime de plantão e de cargo em 

comissão (quando presente), cuja natureza é indenizatória, ou seja, não 

se incorpora ao subsídio para fins de aposentadoria. Com efeito, a 

jurisprudência é firme no sentido de que a referida contribuição não pode 

incidir sobre a parte da remuneração não computável para fins de 

aposentadoria. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA - ADICIONAIS DE 

PERICULOSIDADE E NOTURNO - HORAS EXTRAS - TERÇO DE FÉRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE - PARCELAS EVENTUAIS - AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A base de cálculo das 

contribuições do servidor deve abranger os ganhos habituais desse, 

desde que exista repercussão no benefício previdenciário. 2. Não deve 

incidir contribuição previdenciária sobre os adicionais, noturno e de 

periculosidade, horas extras e terço de férias. (TJ-MG - AC: 

10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 

31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) TRIBUTÁRIO. 

PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem os 

descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar à requerida a suspensão do 

recolhimento da contribuição previdenciária sobre a parcela da 

remuneração da parte autora afeta aos adicionais noturno, de regime de 

plantão e decorrente do exercício de cargo em comissão. Fixo prazo de 10 

(dez) dias para o cumprimento da presente determinação. Nos termos do 

Enunciado 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica 

dispensada a audiência de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à 

apresentação da contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se com as advertências legais, na forma 

prescrita na Lei nº 11.419/06. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 27 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006290-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON RODRIGO LOPES VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA OAB - MT20289/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006290-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WELINGTON RODRIGO LOPES 

VILELA REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO 

DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. Dispensado o relatório por força do que 

prescreve o art. 38 da Lei nº 9099/95; Fundamento e decido. Diante dos 

fatos e fundamentos jurídicos discutidos nesses autos, bem como dos 

documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação 

probatória, de modo que promovo o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

importante compreender a inafastável incidência das leis consumeristas 

ao caso sub judice. Note-se que uma vez que o Estado, aqui tomado em 

ampla acepção (União, Estado-membro, Território e Município), resolva 

prestar serviços não exclusivos da administração pública, imiscuindo-se 

em relações tipicamente consumeristas, necessária se faz a aplicação, ao 

caso concreto, das disposições do Código de Defesa do Consumidor, de 

modo que os “privilégios” da Administração não encontram guarida, nesta 

hipótese. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO. TRÊS RIOS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com pedido de repetição do indébito com o escopo de se ver o 

autor desobrigado do pagamento da cobrança de esgoto pela autarquia ré, 

bem como o ressarcimento em dobro dos valores pagos. 2. Existe, na 

hipótese, relação de consumo entre o prestador do serviço e a autora, 

sendo aplicáveis as normas insertas no Código Consumerista. [...] (TJ-RJ - 

APL: 00058917620118190045 RJ 0005891-76.2011.8.19.0045, Relator: 

DES. MONICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 18/12/2012, 

OITAVA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 18/04/2013 14:03) Assim, 

incontestavelmente caracterizada a relação consumerista entre as partes, 

o que juridicamente privilegia a incidência da legislação especial sobre a 
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geral, a fim de garantir especial proteção à parte vulnerável da relação 

(consumidor). Quanto ao mérito, vale ressaltar que o ponto nodal da 

presente celeuma consiste em compreender se a cobrança efetuada nas 

faturas de água referentes aos meses de fevereiro e março de 2019, da 

unidade consumidora 103012, é de fato indevida como alega o 

demandante, o que, por sua vez, ensejaria responsabilidade legal à 

demandada, caso comprovada a conduta. Com efeito, colhe-se dos autos 

que o requerente efetuou chamado junto à requerida, por duas vezes, a 

fim de solicitar vistoria em sua unidade consumidora, em razão de suposta 

cobrança excessiva nas referidas contas. Narra o autor que a autarquia 

requerida quedou-se inerte ao atendimento solicitado, tendo procedido 

ainda com o corte do fornecimento de água em sua residência, no dia 23 

de abril de 2019. A esse respeito, a autarquia requerida – em sede de 

contestação –genericamente negou os fatos aludidos na inicial, atendo-se 

tão somente a alegar a inexistência do dever de indenizar e a legalidade 

do corte por inadimplência do usuário, contudo, sem efetivamente 

demonstrar a justificativa para o aumento excessivo das contas objetadas 

nos autos. Pois bem. Diante das alegações das partes, bem como das 

provas colacionadas aos autos, entendo que razão assiste ao autor. Em 

primeiro lugar, analisando-se o Registro de Atendimento de n. 1028284 (Id. 

21253711), datado de 10 de abril de 2019, denota-se que a parte 

requerente solicitou vistoria junto ao DAE, contestando o valor excessivo 

na conta de água. Posteriormente, em vistoria na data de 23 de abril de 

2019, a requerida cortou o fornecimento de água na unidade consumidora 

do requerente, contudo, sem justificar o valor excessivo na cobrança de 

água. Conquanto legal e juridicamente oportunizados o contraditório e 

ampla defesa, com a possibilidade de produção de quaisquer provas que 

julgasse necessárias à comprovação de seu direito de defesa, deixou de 

assim proceder a autarquia, não juntando aos autos nenhum documento 

capaz de justificar o consumo excessivo. Fora juntado aos autos 

“Relatório Comercial” (Id. 23835008), datado de 08 de agosto de 2019 

(posteriormente à concessão da tutela antecipada para restabelecimento 

do fornecimento de água), em que a parte requerida alega que o corte foi 

efetuado por inadimplência do consumidor, contudo, frisa-se, novamente, 

sem oferecer qualquer justificativa para o consumo excessivo ora 

judicialmente impugnado pelo autor. A jurisprudência assim se posiciona: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CORSAN. DESCONSTITUIÇÃO DE 

FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. IMPUTAÇÃO DE CONSUMO 

EXCESSIVO, INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA USUAL DA UNIDADE 

CONSUMIDORA. FATURA COM VALOR EXCESSIVO. RESTABELECIMENTO 

NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. MÉDIA DE CONSUMO 18M³ E NÃO 108M³ 

APRESENTADO NA FATURA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO CAPAZ DE 

JUSTIFICAR O CONSUMO EXCESSIVO. ÔNUS QUE COMPETIA Á RÉ, NOS 

TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008656183, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 

25-06-2019) (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008656183 RS, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 25/06/2019, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: 01/07/2019) Assim, não tendo a requerida feito 

prova que comprovasse causa impeditiva, modificativa ou extintiva do 

direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil, mormente por se tratar de relação de consumo (art. 6º, VIII, do CDC), 

deve se entender pela ilegalidade na cobrança efetuada, visto que 

excessiva, acima dá média usual da unidade consumidora em comento. 

Por fim, no que diz respeito ao dano moral, sequer é necessário elucubrar 

em demasia sobre o tema, porquanto a água é bem essencial à dignidade 

da pessoa humana, de forma que a cobrança ilícita pela prestação do 

referido serviço, ultrapassa a esfera do aborrecimento cotidiano, para 

caracterizar efetivo dano moral.  CIVIL. CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA 

EXCESSIVA. NULIDADE. REVISÃO DAS CONTAS. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE 

ADVOGADO. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de 

indébito e indenizatória porque a Ré cobra valores exorbitantes pelo 

serviço de água fornecido ao Autor. O efeito devolutivo se limita ao termo 

inicial da nulidade da cobrança e revisão das contas pela média de 

consumo, devolução do indébito em dobro, dano moral e honorários de 

advogado, havendo trânsito em julgado do capítulo da sentença que 

reconheceu a falha na prestação do serviço. A prova demonstra a 

abusividade da cobrança desde fevereiro de 2014, considerando o 

consumo médio do Autor, excessivamente aumentado em mais do que o 

dobro nos meses seguintes sem motivo razoável. Impõe-se decretar a 

nulidade da cobrança e a revisão das contas a partir do mês em que a Ré 

começou a cobrar pelo serviço mais do que o efetivamente devido. A 

revisão das contas considera os seis meses anteriores ao início da 

cobrança exacerbada, e não o período anterior a distribuição da lide. 

Configurada a cobrança indevida, a concessionária tem o dever de 

restituir em dobro o valor recebido a maior em vista de seu comportamento 

de má-fé por cobrar valor exorbitante pelo serviço. O comportamento da 

Ré extrapolou os limites do contrato e ingressou na esfera do ato ilícito 

pela cobrança excessiva, configurado o dano moral. O valor da reparação 

deve observar a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua 

repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. A 

condenação do vencido em suportar honorários de advogado deve 

atender aos parâmetros do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Recurso provido. (TJ-RJ – APL: 00186002420158190007, Relator: Des(a). 

HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de julgamento: 

04/02/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL). Embora o artigo 944 do Código Civil 

estabeleça como parâmetro indenizatório somente a extensão do dano, 

tanto a doutrina quanto a jurisprudência, são uníssonas no sentido de que 

o julgador deve observar, também, a capacidade das partes, com o fito de 

evitar que o valor ultrapasse a esfera da compensação, caracterizando 

efetivo acréscimo patrimonial à vítima ou que venha a ser fixado em valor 

ínfimo, inapto a desestimular a reiteração da conduta lesiva. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE. DANO MORAL. 

QUANTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável e 

justo, e com moderação, para que não represente montante irrisório, nem 

implique enriquecimento ilícito. A correção monetária referente à 

indenização por danos morais deve incidir a partir da data da publicação 

da sentença. Já os juros de mora, na hipótese de responsabilidade 

extracontratual, devem ser computados desde o evento danoso. (TJ-MG - 

AC: 10024101924678001 MG , Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/02/2014). Nesses limites, entendo que o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) bem responde à hipótese. Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

ACOLHO OS PEDIDOS PLEITEADOS PELO AUTOR, ratificando a liminar 

deferida, para o fim de condenar a autarquia requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, fixados no montante de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), com correção monetária pelo IPCA a contar desta decisão e 

juros de mora, na forma do art. 1-F, da Lei nº 9494/97, a partir do evento 

danoso (súmulas 54 e 362 do STJ), bem como ao refaturamento das 

faturas relativas aos meses de fevereiro e março de 2019 à média de 

consumo da unidade consumidora 103012. Via de consequência, encerro 

a fase de conhecimento. Desnecessidade de reexame necessário, por 

força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 27 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012256-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA LEONARDO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012256-08.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DROGARIA 

LEONARDO LTDA - ME REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma da Lei nº 9099/95. DECIDO. Não havendo 

a necessidade de mais provas, para além das documentais, a lide será 

apreciada na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O ponto 

nodal da presente celeuma consiste em verificar a legitimidade da 

cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, instituída pelo 

Estado de Mato Grosso. Com efeito, no julgamento do Tema 16, o Supremo 

Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da cobrança do referido 

tributo (leading case: RE 643247), restando fixada a seguinte tese: “A 

segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, 
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faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, 

porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de 

impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” 

Deve-se tomar em conta, nesse diapasão, não haver qualquer 

distinguishing entre a presente hipótese e a decisão vertida no bojo do 

Tema 16, uma vez que a ratio decidendi é comum às hipóteses. Como 

assentado no paradigma de repercussão geral, o serviço público de 

combate e prevenção a incêndio não poderia ser tributado como taxa por 

se tratar de serviço geral e indivisível relacionado à segurança pública. 

Nesse sentido, trecho do voto proferido pelo Relator Min. Marco Aurélio, 

no julgamento do Recurso Extraordinário nº 643.247: “Neste último gênero 

inclui-se a prevenção e o combate a incêndio. As funções surgem 

essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que detém o 

monopólio da força[...]. Repita-se à exaustão – atividade precípua do 

Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, 

pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva 

ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 

contribuinte ou postos à disposição. Nem mesmo o Estado poderia, no 

âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a 

incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora 

no campo da tutela de urgência.” (g.n.) Ademais, no julgamento do RE 

1242431 MT, a Corte Excelsa declarou ser ilegal a cobrança do tributo em 

questão pelo Estado de Mato Grosso, afastando definitivamente a posição 

que vinha sendo adotada no âmbito do TJMT. O caso restou assim 

ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO 

GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO 

PELO ESTADO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 

(STF - RE: 1242431 MT - MATO GROSSO 0026624-97.2011.8.11.0041, 

Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-251 19/11/2019) Ante a declarada inconstitucionalidade 

da cobrança da referida taxa pelo Estado de Mato Grosso, não há que se 

falar em presunção de legitimidade do ato administrativo de lançamento 

fiscal em questão, como pretendido pelo ente estatal. Portanto, uma vez 

que o pedido da requerente guarda paridade com decisão de caráter 

vinculativo do Supremo Tribunal Federal, é de se acolher o pedido. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO 

O PEDIDO, para declarar nulas as CDA’s nº 2018798064 e 20181111791 

e, consequentemente, declarar, também, inexistente o débito vergastado 

(Tema 16 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. 

Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 

Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005261-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE MARIA SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO OAB - MT3646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005261-76.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ROSEMEIRE MARIA SOUZA 

SANTOS REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Desnecessidade de relatório, por força do que prescreve o art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e decido. 1. Elementares dos autos Não há 

necessidade da produção de outras provas, para além das documentais, 

motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Inicialmente, acresce frisar, que em face do princípio da 

tripartição dos poderes, cada qual possui autonomia administrativa, de tal 

modo que a intervenção do Poder Judiciário, nos atos de competência 

interna do Poder Executivo, deve ocorrer somente quando demonstrado o 

abuso de poder (arbitrariedade/ilegalidade do ato). Com efeito, é certo que 

o servidor público que não goza de inamovibilidade pode ser removido à 

conveniência e oportunidade da administração pública, desde que se 

proceda aos trâmites administrativos escorreitos[1]. Nesse espeque, na 

presente hipótese, não se verifica qualquer ilegalidade apta a desconstituir 

o ato que determinou a remoção da servidora. 2. Dos Fundamentos 

(Fáticos-Jurídicos) Os atos administrativos devem sempre ser analisados 

sob o prisma dos cinco elementos que os compõem e justificam sua 

existência e validade: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 

Conforme procedimento administrativo apresentado pelo Município 

demandado, a servidora foi removida após inúmeras reclamações 

referentes ao seu atendimento na unidade de saúde em que se 

encontrava lotada (realizadas por usuários do SUS), de forma que a 

administração concluiu, a fim de garantir a continuidade e qualidade do 

atendimento prestado, ser necessário modificar seu horário e, após, o 

próprio local de execução de suas atividades. Está claro, assim, que o ato 

foi procedido do processo administrativo adequado e, diferentemente do 

que pretende a autora, atendeu a todos os requisitos legais inerentes à 

temática – motivo idôneo, com a motivação aferível no procedimento 

administrativo respectivo, a finalidade de resguardo do interesse público e 

a competência (houve o encaminhamento por parte da Superintendente de 

Atenção Básica e Secundária, com a devida autorização do Secretário de 

Saúde do Município). Portanto, foram atendidas as exigências 

constitucionais concernentes aos atos da administração (art. 37, caput, 

CF/88). Um adendo é relevante no que tange à forma, tendo-se em vista 

que a Lei Complementar nº 3.654/2011 prevê que a remoção de servidor 

será procedida mediante Portaria de deliberação do órgão de lotação do 

respectivo servidor. Nada obstante, na linha da mais abalizada doutrina e 

da jurisprudência hodierna, não é possível entender pela anulação da 

integralidade do ato administrativo impugnado tão-somente em função do 

referido vício de forma, quando outro ato, tenha aderido à funcionalidade 

da comunicação, com a mesma eficiência. Isso porque todos os demais 

requisitos foram respeitados, mormente a finalidade de atendimento ao 

interesse público, havendo o ato sido apreciado e autorizado pelos 

agentes competentes para tanto, que, no entanto, procederam mediante 

instrumento diverso (vício sanável). Nesse sentido, muito bem ilustra o 

doutrinador Matheus Carvalho (Manual de Direito Administrativo, 6. ed., 

2019, p. 274/275): Ocorre que o vício de forma é sanável quando não 

gerar prejuízo ao interesse público nem a terceiros e desde que mantido o 

interesse público, face à aplicação do princípio da instrumentalidade das 

formas. Enfim, consoante já previamente explicitado, a forma é somente o 

instrumento para se alcançar o objetivo final do ato que é a satisfação dos 

interesses da coletividade, definidos na lei que previu a prática da conduta 

estatal. Assim, quando a ausência de formalidades legais não ensejar 

prejuízos aos interesses que devem ser alcançados, na prática do ato, 

não obstante seja possível a responsabilização dos agentes públicos que 

desrespeitaram as formalidades legais, deve-se manter o ato viciado, com 

a intenção de que sejam perpetuados os efeitos benéficos decorrentes da 

sua execução. (g.n.) No presente caso, está claro que, ainda que viciado 

em sua forma, o ato atendeu perfeitamente ao interesse público de que 

tratava – a garantia do atendimento de qualidade aos usuários do Sistema 

Único de Saúde de Várzea Grande, pelo que se afiguraria desarrazoada 

sua anulação, com retorno ao status quo ante, em claro prejuízo à 

coletividade dos pacientes do SUS. Aliás, o ato, em si, atingiu o mesmo 

efeito à comunicabilidade e oficialidade, então legalmente exigida, 

conforme motivação inserida. Ademais, não há que se falar em prejuízo 

para a servidora, uma vez que a mesma não apresentou qualquer 

elemento desabonador concreto em relação ao novo local de trabalho para 

onde fora lotada, apenas demonstrando insatisfação pessoal, sendo 

notório que o servidor municipal pode ser designado para desempenho de 

suas funções em qualquer posto na circunscrição do município, não 

cabendo ao servidor concordar ou mesmo escolher o mais “conveniente” 

a si próprio (princípio da supremacia do interesse público sobre o privado). 

Ainda que a demandante alegue ter direcionado seus estudos na temática 

afeta ao seu antigo local de trabalho (afirma ter realizado especialização 

em nutrição clínica funcional e mestrado em referência ao trato com 

pacientes portadores de HIV), tal fato, por si só, não é suficiente à 

necessária manutenção ad aeternum da mesma naquele posto (sobretudo 

quando outros elementos fáticos demonstram que sua função não vem 

sendo convenientemente atendida na localidade), sendo certo que o 

aprimoramento acadêmico da servidora poderá ser perfeitamente 

aproveitado, ainda que em unidade de saúde distinta. Importa ressaltar que 

as declarações abonadoras apresentadas pela autora, nesse sentido, em 

nada contribuem à procedência da sua pretensão. Isso porque uma das 

declarações é da lavra da Diretora Geral do Centro Estadual de Referência 

em Média e Alta Complexidade da Secretaria de Estado de Saúde (órgão 

estadual, sem qualquer pertinência com a remoção discutida no presente 

feito). A segunda declaração, por outro lado, exarada por João Paulo 
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Alcântara Ortega, Gerente do SAE/CTA da Secretaria Municipal de Saúde 

de Várzea Grande, apenas atesta que a função exercida pela autora e 

seu tempo de serviço, nada dizendo a respeito de sua permanência na 

referida unidade de saúde ser de importância capital para a Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme a demandante afirma em sua exordial ser 

aferível pelo referido Atestado subscrito pela chefia imediata (João Paulo 

Alcântara Ortega – Gerente do SAE/CTA). Doutro norte, extrai-se do 

Ofício nº 85/2018/SMS/VG, juntado pelo Município, que já nos idos de 

agosto de 2018 o mesmo Gerente, João Paulo Ortega, informava serem 

recorrentes as reclamações a respeito da servidora (documento dotado 

de fé pública). Frise-se que tal digressão, como referido alhures, não 

pretende se imiscuir no mérito da remoção da servidora (sujeito a juízo de 

conveniência e oportunidade pela Administração), apenas tangenciando a 

questão a fim de analisar eventual prejuízo à parte autora ou ao interesse 

público. Quanto às declarações supostamente apresentadas por 

pacientes da demandante, atestando o bom atendimento prestado pela 

nutricionista, o que, importa frisar, é intrínseco à sua função enquanto 

servidora pública, tais documentos em nada influem no presente decisium, 

justamente por ser vedado, ao Judiciário, adentrar ao mérito administrativo 

em questões como a presente. Destarte, realizadas as devidas 

ponderações, insofismável que o pleito à anulação do ato administrativo de 

remoção deve ser rejeitado. Via de consequência, o pedido de 

indenização por danos materiais referentes às supostas despesas 

adicionais suportadas pela autora em função da alteração do local de 

trabalho (passagens de ônibus e afins) resta prejudicado. Igualmente, não 

há que se falar em indenização por danos morais, tendo-se em vista a 

ausência de ato ilícito por parte da administração, conforme discorrido 

acima. A demandante postula, ainda, indenização por supostos danos 

materiais decorrentes da supressão do pagamento de adicional de 

insalubridade em seu favor, o qual auferia no antigo local de trabalho e, ao 

ser realocada, teve cessado o pagamento. Ora, não há qualquer 

fundamento à referida pretensão. A própria autora esclarece, logo na 

petição inicial, que recebia o adicional de insalubridade em grau máximo no 

antigo posto de trabalho em função de estar em contato permanente com 

portadores de doenças infectocontagiosas, sendo certo que a situação se 

amoldava perfeitamente à previsão legal do adicional em referência. 

Destarte, não há que se falar em manutenção do pagamento ou eventual 

ressarcimento, exceto se tal condição permanecesse. Frisa-se que o 

adicional de insalubridade é verba intrinsecamente relacionada ao local de 

trabalho, sendo certo que, cessadas as condições insalubres (nesse 

caso, pela transferência de posto de atendimento), cessa o direito ao 

adicional correspondente. Assim dispõe, ainda, o art. 77, § 2º, do Estatuto 

dos Servidores Públicos de Várzea Grande: § 2º - O direito ao adicional de 

insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou 

dos riscos que deram causa à sua concessão. No que tange ao novo 

local de trabalho, a autora não afirma tal ocorrência (espaço insalubre), 

quiçá procede à eventual prova técnica, não havendo que se falar em 

irredutibilidade de subsídios com relação ao antigo posto de atendimento, 

por se tratar de verba eminentemente temporária e transitória, de caráter 

indenizatório. Por derradeiro, no que tange ao pleito de indenização a título 

de danos materiais referentes aos descontos de faltas injustificadas, 

verifico que a autora não logrou êxito em provar que compareceu ao 

trabalho nos dias vindicados (mediante apresentação de folha de ponto ou 

documento afim), ônus processual que lhe incumbia, nos termos do art. 

373, I, do Código de Processo Civil. Soma-se a isso a notória presunção 

de veracidade dos atos administrativos – neste caso, do lançamento das 

faltas na ficha financeira da servidora – somente passível de 

desconstituição havendo prova inequívoca em contrário. Destarte, todo o 

cenário culmina na improcedência, também, dessa parcela do petitório. 3. 

Da unidade sistêmica (art. 926 do CPC) Na esteira dos fundamentos 

esboçados, importante entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (art. 926 do CPC[2]): MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO EX 

OFFÍCIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - DISCRICIONARIEDADE 

ADMINISTRATIVA - CARÊNCIA DE SERVIÇO NO LOCAL PARA ONDE O 

SERVIDOR FOI REMOVIDO - ATO MOTIVADO - ILEGALIDADE NÃO 

CONFIGURADA - ORDEM DENEGADA. Há motivação no ato administrativo 

impugnado, na medida em que a autoridade indigitada coatora apontou a 

carência de servidor na região onde o impetrante foi removido, bem como 

registrou se tratar de local com altos índices de criminalidade. No controle 

dos atos administrativos discricionários, o Judiciário deve se limitar ao 

exame de sua legalidade, eximindo-se de adentrar na análise do mérito do 

ato impugnado. (TJ-MT - MS: 00304113420098110000 30411/2009, 

Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 

03/11/2009, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/11/2009). Ainda, também no 

sentido dos fundamentos sustentados quanto à insalubridade, há 

jurisprudência qualificada da Corte de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

onde afirma que “o adicional de insalubridade possui caráter ‘pro labore 

faciendo’, de modo que o seu pagamento ao servidor, por si, traduz o 

exercício de atividade considerada insalubre, sendo devido enquanto 

persistir o fato gerador do direito à percepção da vantagem.” (ReeNec 

124190/2012, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 11/06/2013, Publicado no DJE 25/06/2013). A orientação 

sustentada também está em consonância com a Súmula nº 248 do Tribunal 

Superior do Trabalho, conforme pertinência temática com a presente 

discussão. Súmula nº 248 do TST. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

DIREITO ADQUIRIDO (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 A 

reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da 

autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, 

sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. 4. 

Da conclusão Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, REJEITO O PEDIDO. Via de consequência, encerro a fase 

de conhecimento. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e 

cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito [1] 

Nesse sentido, valemo-nos da persuasão existente no julgamento da 

Turma Recursal do TJ-DF: JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO CIRURGIÃO. PEDIDO DE REMOÇÃO. ATO 

DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVENIÊNCIA E 

OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE. 1. A remoção de servidores, desde que 

manejada nos limites da legalidade, submete-se ao juízo de conveniência e 

oportunidade da autoridade administrativa, sendo, bem por isso, 

insuscetível de revisão judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. 

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, estes 

fixados em R$200,00. 5. Acórdão prolatado na forma do art. 46 da Lei 

9.099/95. (TJ-DF, ACJ 20140110909422 DF 0090942-21.2014.8.07.0001, 

3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. EDI 

MARIA COUTINHO BIZZI, j. 21 de Outubro de 2014, Publicado no DJE: 

28/10/2014). [2] Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua 

jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009249-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE CRISTINA DE AMORIM PEDRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO ANDRE OAB - MT17261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

28º CIRETRAN/MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009249-08.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADRIANE 

CRISTINA DE AMORIM PEDRO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 28º 

CIRETRAN/MT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e DECIDO. Não havendo a necessidade de mais provas, para 

além das documentais, passo ao julgamento da presente demanda, na 

forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. PRELIMINAR 

(ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT) De proêmio, o DETRAN/MT 

sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente 

demanda, alegando que o veículo fora apreendido por autoridade policial 

de trânsito e encaminhado ao pátio da autarquia, o que não a tornaria 

responsável pelo pleito indenizatório. Socorre-se, o demandado, ao art. 

262 do Código de Trânsito Brasileiro, que determinaria que o veículo 

removido seja recolhido a depósito e nele permaneça “sob custódia e 

responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o 

seu proprietário”. Ocorre que o artigo em referência foi revogado do 

sistema legal brasileiro pela Lei nº 13.281/2016, sem substituto específico 
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no que tange à responsabilidade pela custódia do veículo apreendido. 

Assim, estando ele depositado em pátio de órgão vinculado do 

DETRAN/MT, cabe à autarquia sua guarda, sendo a ela imputável a 

responsabilidade por danos ao bem ou, in casu, pelo furto de suas peças. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do 

DETRAN/MT. 1. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES 

DO FURTO O ponto nodal da presente demanda consiste em verificar se o 

DETRAN/MT deve responder materialmente pelo furto de peças de veículo 

nas dependências de um de seus pátios (da 28ª CIRETRAN, 

especificamente), bem como se tal situação enseja danos morais. O artigo 

37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe pela 

responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a 

materialização de danos em desfavor de terceiros, conforme segue: Art. 

37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Nesse contexto, o conteúdo probatório 

apresentado não deixa dúvidas de que, por negligência estatal, o veículo 

da reclamante teve partes furtadas do pátio da 28ª CIRETRAN – Jurisdição 

do Município de São José dos Quatro Marcos, após ter sido apreendido em 

função da pendência de licenciamento. Dessume-se dos autos que, após 

ser comunicada que o bem seria levado a leilão, a proprietária procedeu à 

quitação dos débitos referentes ao licenciamento, diárias de pátio, 

remoção e afins, com o fito de reaver a motocicleta (comprovante de 

pagamento em anexo, datado de 09.11.2017). Nada obstante, ao 

diligenciar para retirar o veículo do pátio da 28ª CIRETRAN, foi 

surpreendida pela constatação de que a motocicleta encontrava-se 

visivelmente depredada, com partes removidas (fotos anexas). Fica claro 

que a depredação ocorreu durante a estada do veículo no pátio estadual, 

mormente pelo Termo de Retenção de Veículo, onde foram arroladas as 

condições da motocicleta quando da apreensão, estando registrado que a 

mesma estava em condições regulares, com ambas as rodas, inclusive 

(documento da lavra de Policial Militar, dotado de fé pública). Na mesma 

senda, verifica-se que Julio Cesar Moreira Bastos, servidor da 28ª 

CIRETRAN, registrou, junto à Delegacia Policial de São José dos Quatro 

Marcos, o Boletim de Ocorrência nº 2016.145969, de 02.05.2016, 

noticiando furto ocorrido àquele órgão do DETRAN, de onde extrai-se da 

narrativa que “da motocicleta Honda Biz de cor vermelha e de placa 

NPI-5435 foi furtado a roda traseira completa (aro, cubo, freio e pneu) e a 

roda dianteira completa (aro, cubo, freio e pneu)”. Ainda que referido 

documento goze de presunção relativa de veracidade, é certo que, além 

do relato ter sido procedido por servidor público do órgão demandado, não 

houve impugnação à sua legitimidade ou prova em contrário do teor dos 

seus registros. Assim, é certo que o DETRAN falhou no dever de guarda e 

vigilância, cujo ônus lhe incumbia a partir do momento em que foi retiado o 

automóvel da guarda do possuidor e depositado no pátio da 28ª 

CIRETRAN. Por sua vez, o demandado não logrou êxito em fazer provas 

de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da reclamante, 

na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, restando 

insofismável o dever de reparação patrimonial. O requerido tão-somente 

impugna a nota fiscal apresentada pela parte autora, por ter sido emitida 

em nome de terceiro. No entanto, a demandante bem esclarece que o 

pagamento foi realizado por familiar seu, bem como a empresa emitiu o 

documento no nome do titular do cartão utilizado para a respectiva 

quitação, sendo aferível, inclusive, a coincidência de sobrenomes de 

ambas as partes, pelo que não vislumbro razão à irresignação da 

autarquia demandada. Ademais, a proprietária não poderia aguardar 

eventual deliberação para proceder ao conserto da motocicleta, vez que 

as peças subtraídas inviabilizavam completamente o uso do bem, sendo 

sua reposição e consequentes reparos medidas da maior urgência. 

Some-se a isso a previsão do § 2º do art. 271 do Código de Trânsito 

Brasileiro, que condiciona a liberação do veículo removido “ao reparo de 

qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em 

perfeito estado de funcionamento”. Assim, reitera-se que o conserto da 

motocicleta era imprescindível e inadiável, vide as circunstâncias em que a 

restituição foi procedida. Presentes, portanto, o dano e a conduta ilícita da 

autarquia, bem como evidenciado o nexo de causalidade entre ambos, 

impõe-se ao DETRAN o dever de indenizar a parte autora pelos valores 

despendidos com a reposição das peças furtadas da motocicleta e 

reparos correlatos, no valor de R$ 2.099,00, consoante notas fiscais 

apresentadas. 2. DA CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS 

INDENIZÁVEIS Quanto ao dano moral, resta insofismável sua 

materialização, uma vez que o veículo fora vítima de furto nas 

dependências do órgão do DETRAN/MT, não havendo, sequer, qualquer 

prova de sua comunicação à proprietária do bem, que acabou por 

recebê-lo imprestável para o uso. Ademais, pela omissão estatal (dever de 

guarda) do veículo nas dependências da CIRETRAN, a reclamante acabou 

por ter de suportar o ônus do conserto, sob pena de se ver privada de 

forma definitiva de seu meio de locomoção, o que, certamente, ultrapassa 

o mero aborrecimento e gera verdadeira lesão moral à proprietária. Ainda 

que a apreensão da motocicleta tenha se dado de maneira regular, 

igualmente procedeu adequadamente a sua proprietária, arcando com 

todos os débitos exigidos a fim de reaver seu veículo, tornando a 

restituição obrigação do DETRAN, não sendo lícito à autarquia – que na 

ocasião era responsável pela guarda do bem – devolver-lhe a motocicleta 

avariada e relegar a autora à própria sorte, com um veículo sem nenhuma 

das rodas. Face ao exposto, entendo caracterizado o dever de indenizar, 

bem como, à ponderação entre o ocorrido e a lesão moral vivenciada pela 

autora, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende ao 

princípio da razoabilidade, bem como responde ao necessário caráter 

pedagógico do instituto. 3. DA UNIDADE SISTÊMICA (ART. 926 DO CPC) Na 

esteira dos fundamentos esboçados, importante entendimento do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (art. 926 do CPC[1]): APELAÇÃO 

CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AVARIA DE 

MOTOCICLETA APREENDIDA –NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA DO ESTADO – AUSÊNCIA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – DANO 

MORAL REDUZIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – INCIDÊNCIA DOS 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DOS DAS SÚMULAS 43 

E 54 DO STJ – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. O veículo 

apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao 

depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou 

entidade apreendedora. Resta comprovada a omissão do Poder Público ao 

permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja danificado 

no pátio onde se encontrava, sem que se chegasse ao autor do delito, 

para que assim restasse caracterizada a culpa exclusiva de terceiro. 

Mantém-se condenação em danos morais, uma vez provada que a 

conduta do apelante, contrária ao direito, ofendeu, de forma marcante, a 

dignidade da parte. Tratando-se de responsabilidade extracontratual por 

ato ilícito, o termo inicial dos juros e correção monetária das indenizações 

por danos materiais e morais devem seguir os ditames das Súmulas 43 e 

54 STJ. (TJ-MT - APL: 00228387920108110041 132212/2015, Relator: 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2016, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2016) APELAÇÃO — 

INDENIZAÇÃO — VEÍCULO APREENDIDO — MOTORISTA QUE DIRIGIA SEM 

HABILITAÇÃO — LICENCIAMENTO ATRASADO — FURTO NO PÁTIO DO 

DETRAN — COMPROVAÇÃO — DANO MATERIAL — CABIMENTO. 

Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, devida a indenização 

pelo prejuízo material acarretado à proprietária do bem, pois não cuidou o 

apelante de zelar pela coisa e, era seu dever fazê-lo. Recurso não 

provido. (TJ-MT - APL: 00035957820118110021 46937/2014, Relator: DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/06/2015, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2015) RECURSO DE 

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA OCORRIDO NO PÁTIO DA CIRETRAN 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – NÃO 

DESCONSTITUÍDO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 37, § 6º, 

DA CF)– APLICÁVEL ÀS AUTARQUIAS - DANO MATERIAL 

COMPROVADO – VERBA SUCUMBENCIAL – PROCEDÊNCIA DANO MORAL 

E IMPROCEDÊNCIA DANO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

COMPENSAÇÃO ENTRE OS DEMANDNTES - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Consoante à norma prevista no artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal, o Estado responde pelos danos que seus agentes, 

nessa qualidade, causarem a terceiros, sem necessidade de 

comprovação da culpa dos agentes públicos, estendendo-se tal obrigação 

às Autarquias, que, também, respondem objetivamente por seus atos. 2. 

Na hipótese em apreço restou demonstrada a ocorrência do furto da 

motocicleta descrita na exordial dentro do pátio da CIRETRAN de 

Nortelândia por meio de prova documental, qual seja, Boletim de 

Ocorrência nº 210/2013 (p. 16), o qual apesar de possuir presunção 
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relativa, não foi desconstituído pela parte contrária. 3. Presente o nexo de 

causalidade entre a falha administrativa, nexo causal e o evento danoso, 

surge devida a indenização por danos causados. 4. Formulação de pedido 

de indenização por danos morais e materiais e o juízo a quo julgou 

procedente apenas o dano material. Assim, se um dos pedidos foi 

improcedente, clara está configurada a sucumbência recíproca. A verba 

sucumbencial ser compensada entre os demandantes, na forma do art. 21 

do CPC/73 (vigente à época da prolação da sentença). 5. Apelo 

parcialmente provido. (TJ-MT - APL: 000085127201381100261027252017 

MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de 

Julgamento: 18/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data de Publicação: 05/09/2018) 4. DA CONCLUSÃO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

ACOLHO O PEDIDO, para condenar o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais), pelos danos 

patrimoniais, com correção monetária, a contar do prejuízo, pelo IPCA-E, e 

juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação. 

Condeno o demandado, também, ao pagamento de danos morais na 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo 

IPCA-E a partir desta decisão, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei 

nº 9494/97, a partir do dano. Via de consequência, encerro a fase de 

conhecimento. Sem custas e honorários nesse grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9099/95). Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. AMINI 

HADDAD CAMPOS Juíza de Direito [1] Art. 926. Os tribunais devem 

uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001756-48.2017.8.11.0002 AUTOR: CANAL LIVRE COMERCIO 

E SERVICOS LTDA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Indefiro o 

pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a existência de débitos em 

nome do autor não é determinante para a concessão do benefício, 

principalmente quando se trata de pessoa jurídica, devendo comprovar a 

impossibilidade financeira para arcar com tal ônus. 2. Ademais, a 

jurisprudência tem firmado entendimento que para que a pessoa jurídica 

faça jus ao benefício da gratuidade, deverá comprovar sua impossibilidade 

de arcar com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os 

quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que 

demonstrem seu estado de real dificuldade econômico-financeira. 3. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa 

jurídica não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, a não ser em 

caráter excepcionalíssimo, uma vez demonstrada sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os 

quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que 

demonstrem seu estado de real dificuldade econômico-financeira. 2. É de 

ser concedido o benefício da gratuidade da justiça quando os documentos 

acostados aos autos levam à conclusão de que o postulante não tem 

condições de satisfazer as custas processuais e os honorários 

advocatícios, a não ser em prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes 

da Câmara. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059195578, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 

10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 

10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”. 4. Assim, concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para que o autor recolha as custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). 5. Às 

providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1003973-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DATWEB - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas interposta por 

DATWEB – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, requerendo, no mérito, bem como 

em tutela de urgência, a exibição dos extratos da conta bancária da 

requerente; da cópia dos contratos das operações de empréstimos e seus 

extratos; dos extratos e contratos das operações de BNDS e de todos os 

contratos e extratos das operações realizadas pela requerente junto à 

instituição financeira requerida no período de 2011 a 2016. 2. O autor, em 

sede de inicial, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que a 

ré apresente, em juízo, os documentos que compõe a relação jurídica 

entre as partes. 3. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 4. 

No caso dos autos, vejo que a autora não conseguiu demonstrar a 

existência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo a ponto de não ser possível aguardar o 

resultado do mérito. 5. Neste esteio, diante da ausência simultânea da 

“probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários à concessão 

da tutela de urgência antecipada, indefiro o pedido liminar. 6. Quanto ao 

pedido da inicial, consigne-se que o atual código de processo civil 

recepcionou os pedidos de exibição de documentos em sua forma 

incidental, conforme dispôs os artigos 396 a 404. 7. Todavia, tratando-se 

de ação autônoma objetivando a exibição de documentos, o procedimento 

a ser adotado é o rito comum, onde caberão as medidas inerentes à tutela 

específica. 8. Nesse sentido, trago o seguinte ensinamento: “A tutela 

exibitória poderá também ser exigida por meio de ação principal, quando 

tiver por fundamento o direito subjetivo material ao acesso ao documento 

ou coisa (seja fundado em titularidade, seja em interesse legítimo). Nesse 

caso, o direito à exibição é autônomo a qualquer outro direito e será o 

objeto da própria tutela." (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do 

descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa no novo 

Código de Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William 

Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 681) "No 

caso de exibição fundada em direito material do requerente, o pedido 

poderá ser feito em sede principal e sua condenação será de obrigação 

de fazer tradicional, de natureza mandamental, executável pelo regime da 

tutela específica.” (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do 

descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa no novo 

Código de Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William 

Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 678, 679). 9. 

Diante do exposto, recebo o presente pedido pelo rito comum, posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 

10. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação ou 

apresentar o documento informado na inicial, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 11. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 12. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 16/03/2017, às 14h20min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 
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injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 13. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 14. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 15. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pelo Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento 

16. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001234-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAOZIL BATISTA FILHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. VÁRZEA GRANDE, 

27 de abril de 2020. ROSA ALICE SILVA WYCHOSKI Estagiária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008351-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MARTINS DE CASTRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 27 de abril de 2020. ROSA ALICE SILVA WYCHOSKI Estagiária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001812-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA BATISTELLA DURKS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 

2020 RENATA RAMOS DA CUNHA Estagiária Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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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: 1000464-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MAXIMO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000464-62.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

SA REQUERIDO: JOSE CARLOS MAXIMO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO SA, em 

desfavor de JOSE CARLOS MAXIMO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. O autor, em petitório anexado aos autos, veio 

em juízo informar que realizou um acordo extrajudicial com a parte 

requerida, pugnando pela sua homologação e consequente extinção do 

feito. 3. Denoto que a referida peça encontra-se devidamente assinada 

pelas partes. 4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição, honorários conforme 

pactuado. 6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 7. Por derradeiro, torno sem efeito a decisão de id. 

3271751, visto que se apresenta equivocada. 8. P. I. C. 9. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000464-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MAXIMO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000464-62.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

SA REQUERIDO: JOSE CARLOS MAXIMO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO SA, em 

desfavor de JOSE CARLOS MAXIMO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. O autor, em petitório anexado aos autos, veio 

em juízo informar que realizou um acordo extrajudicial com a parte 

requerida, pugnando pela sua homologação e consequente extinção do 

feito. 3. Denoto que a referida peça encontra-se devidamente assinada 

pelas partes. 4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição, honorários conforme 

pactuado. 6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 7. Por derradeiro, torno sem efeito a decisão de id. 

3271751, visto que se apresenta equivocada. 8. P. I. C. 9. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017953-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DIAS LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS 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, 27 de abril de 

2020 ELISA REGINA PALMA Estagiariar(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000799-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVAIL COSTA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS 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 
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guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 

2020 ELISA REGINA PALMA Estagiaria(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003558-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA VALADARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS 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, 27 de abril de 

2020 ELISA REGINA PALMA Estagiaria(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: 1000020-87.2020.8.11.0002

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:

WESLEY CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 

2020 ELISA REGINA PALMA Estagiaria(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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000321-39.2017.8.11.0002

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:

NILCEIA CARNIATTO GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000321-39.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: NILCEIA CARNIATTO GARCIA Vistos. 1. Intimem-se o autor 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo 

o que entender necessário 2. Decorrido o prazo sem manifestação, 
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intime-se o autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do 

art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006814-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO JORGE ALBUES (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006814-32.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

ADALBERTO JORGE ALBUES Vistos. 1. Intimem-se o autor para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, informe nos autos se houve o cumprimento 

integral do acordo homologado. 2. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1003973-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DATWEB - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003973-98.2016.8.11.0002; AUTOR(A): DATWEB - COMERCIO E 

SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. 1. Intimem-se o apelado para, querendo, apresentar suas 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 1.010, § 1º). 2. Havendo interposição de recurso adesivo, ao 

apelado para contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Certifique-se 

eventual transcurso de prazo para interposição de recurso da parte 

contrária. 4. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 

1.010, § 3º do CPC. 5. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000321-39.2017.8.11.0002

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:

NILCEIA CARNIATTO GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1000321-39.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de 

fevereiro de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001347-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIE AUXILIADORA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON VICENTE DA SILVA OAB - RN17878 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001347-67.2020.8.11.0002; AUTOR: JULIE AUXILIADORA DE JESUS REU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

1. Considerando que o documento colacionado aos autos, qual seja, 

comprovante de entrega de declaração de imposto de renda junto à 

Receita Federal, não comprova a hipossuficiência declarada pela autora, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino que seja intimada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 290 c/c art. 485, ambos do 

CPC). 2. Intime-se. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001323-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001323-44.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME Vistos. 1. Intime-se as 

partes que compuseram o acordo, para que tragam ao feito no prazo de 

15 (quinze) dias os documentos comprobatórios acerca da legitimidade 

dos requeridos para formalizar o acordo. 2. Às providências, (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008213-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS XAVIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008213-96.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: FRANCISCO 

CARLOS XAVIER Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos 

por BV FINANCEIRA S/A, alegando a existência de erro material na 

sentença id 15712919, na medida em que declarou rescindido o contrato, 

sem que tenha havido requerimento do autor nesse sentido. 2. É o sucinto 

relatório. Decido. 3. Considerando que os embargos foram interpostos no 

prazo legal, conheço dos mesmos. 4. Contudo, no mérito entendo que a 

pretensão não pode prosperar. 5. Com efeito, os Embargos de Declaração 

nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao magistrado prolator 

da sentença ou do acórdão que esclareça obscuridade, dúvida, elimine 

contradição ou supra omissão ou erro material existente no julgado. Não 

se prestam eles a aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada. 6. 
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Assim determina o Art. 1.022, do CPC: “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 pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento. III – Corrigir erro 

material” 7. No caso dos autos, a sentença julgou procedente o pedido do 

autor, consolidou a propriedade do bem em suas mãos e rescindiu o 

contrato firmado entre as partes. 8. Todavia, insurgiu-se o autor à 

declaração de rescisão do contrato, alegando ter sido “extra petita” na 

medida em que apenas requereu a consolidação do bem em suas mãos. 9. 

Pois bem. É cediço que nos contratos de Alienação Fiduciária o credor 

fiduciário não detém a propriedade plena do bem, adquirindo-a somente 

após a consolidação do objeto em suas mãos. 10. Após isso, não há que 

se falar em continuidade do contrato que originou a Ação de Busca e 

Apreensão, visto que com a configuração da mora do devedor, 

antecipa-se o vencimento das parcelas vincendas, com a consequente 

entrega do objeto ao credor, o que induz, por decorrência lógica à 

rescisão do contrato. 11. Assim, não é extra petita a sentença que acolhe 

o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual. 12. 

Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual. (TJMT - Ap 160908/2016, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 10/02/2017)” 13. Ademais, caso o contrato possua 

cláusula resolutiva expressa, esta operará de pleno direito, independente 

de interpelação judicial, conforme preconiza o artigo 474 do Código Civil. 

14. Isto Posto, por entender que na sentença proferida nestes autos, não 

há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não sendo esta 

a via correta para modificação da decisão impugnada, com fulcro nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, REJEITO os 

presentes embargos de declaração, mantendo a decisão atacada tal como 

está lançada. 15. Intime-se. 16. Cumpra-se. 17. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1006549-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE CIANCA FORTES OAB - PR40725 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE BRISO FARACO OAB - PR46106 (ADVOGADO(A))

MARCOS DE LIMA CASTRO DINIZ OAB - PR33303 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006549-30.2017.8.11.0002; EMBARGANTE: SAVIO SORVETES 

INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP EMBARGADO: BANCO BRADESCO 

Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração, alegando suposta 

OMISSÃO 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 omissão 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 omissão que enseja no cabimento 

dos embargos seria aceitável caso a sentença objurgada fosse omissa 

quanto aos pedidos principais da Ação de Embargos de Terceiro e quanto 

a esse pedido foi reconhecida a qualidade de terceiro do autor, conforme 

peticionado. Demais questões supervenientes na ação devem ser 

discutidas em ação autônoma já que demanda produção de provas e 

contraditório. 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 omissão na sentença, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte 

requerente e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão proferida. 

10. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005848-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACY DE SOUZA CABRAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005848-06.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JACY DE SOUZA CABRAL Vistos. 1. Trata-se de Embargos 

de Declaração, alegando suposta OBSCURIDADE no decisório embargado, 

que julgou extinta a ação por ausência de pressupostos processuais em 

razão do falecimento da autora antes da propositura da ação. 2. Ao 

apresentar as contrarazões a embargada discorda das razões da 

embargante e requer somente a correção de erro material na sentença 

quando fixa os honorários sobre o valor das custas e não da causa. 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 obscuridade 

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 obscuridade que enseja no cabimento dos embargos 

seria aceitável caso a sentença não citasse a fundamentação jurídica 

aplicável ao caso. 8. Com o intuito de corroborar, colaciono julgado do 
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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. Somente a título didático, trago julgado do Tribunal de 

Minas Gerais: "...Com efeito, de acordo com o art. 6º do CC, a existência 

da pessoa natural termina com a morte e se na data da propositura da 

ação a pessoa já não mais existia, não há que se falar em substituição. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FIDUCIÁRIA. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DO 

AJUIZAMENTO DO FEITO. SUBSTITUIÇÃO DE PARTE. DESCABIMENTO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - Sendo 

imediara a abertura da herança, a substituição processual prevista no art. 

43 do CPC apenas tem lugar quando o falecimento ocorre no curso do 

processo. A substituição departe não se presta à correção de erro do 

autor na indicação da pessoa do réu, mas sim à adequação do polo 

passivo a quando da situação ocorrida após a formação da relação 

processual. 2 - Falecido o Réu antes do ajuizamento da ação, impôe-se a 

extinção do feito, sem julgamento do mérito, diante da ausência de 

p r e s s u p o s t o  p r o c e s s u a l .  ( T J M G .  A p e l a ç ã o  C í v e l  n . 

1.045.13.036561-5/001, Relator: Des. Alberto Henrique, 13ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 06/11/2014, publicação da súmula em 14/11/2014). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AJUIZAMENTO 

CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - 

A Substituição processual prevista no artigo 43 do CPC refere-se apenas 

aos casos de falecimento da parte durente o curso d oprocess. - sendo a 

capacidade de ser parte um dos proessupostos processuais, a 

propositura da ação em face de pessoa já falecida, leva a extinção do 

processo sem resolução do mérito. (TJMG. Apelação Cível n. 

1.0324.10.004333-4/002, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 17/01/2013, publicação da súmula em 29/01/2013)" (TJMG, 

Apelação Cível n. 10540130017500 10ª CÂMARA CÍVEL, 2, Relator Des. 

Manoel dos Reis Morais, data do julgamento: 17/03/2015, data da 

publicação 31/03/2015) 10. Ante o exposto, por inexistir obscuridade na 

decisão, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela 

parte requerente e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão 

proferida. 11. Em tempo, considerando o ERRO MATERIAL, torno sem 

efeito a parte final da sentença questionada, fazendo constar no item 10: 

"... estes, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85 do CPC." 12. As anotações e providências necessárias. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005959-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME (REQUERIDO)

RAFAEL BASTOS BELIZARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005959-19.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: MODAL SERVICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME, RAFAEL 

BASTOS BELIZÁRIO 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. E nesse caso em especial, a contradição 

alegada foi objeto da parte final da fundamentação da sentença. 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. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004485-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR BORGES DE SANTANA (EXECUTADO)

V. B. DE SANTANA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MANOELINA ROSA PIMENTA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004485-13.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: V. B. DE SANTANA EIRELI - ME, VALMIR BORGES DE 

SANTANA, MANOELINA ROSA PIMENTA SANTANA Vistos. 1. Trata-se de 

pedido do autor requerendo a citação via edital, tendo em vista a não 

localização da parte. 2. Pois bem. Em que pese as considerações do 

autor, verifico que não se esgotaram os meios necessários e 

indispensáveis para localização da parte. 3. Incumbe, pois, ao autor, 

empreender esforços na busca do atual endereço para a efetivação da 
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citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias, para 

requerer o que entender necessário. 4. Em caso de inércia do patrono, 

intimem-se pessoalmente o autor para promover o andamento do feito, 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento (Código de Processo 

Civil, art. 485, §1º). 5. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010658-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECAPADORA DE PNEUS RODOVIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010658-82.2020.8.11.0002; REQUERENTE: RECAPADORA DE PNEUS 

RODOVIA LTDA - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO 

BRASIL SA 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. Ademais, a 

jurisprudência tem firmado entendimento que para que a pessoa jurídica 

faça jus ao benefício da gratuidade, deverá comprovar sua impossibilidade 

de arcar com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os 

quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que 

demonstrem seu estado de real dificuldade econômico-financeira. 6. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa 

jurídica não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, a não ser em 

caráter excepcionalíssimo, uma vez demonstrada sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os 

quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que 

demonstrem seu estado de real dificuldade econômico-financeira. 2. É de 

ser concedido o benefício da gratuidade da justiça quando os documentos 

acostados aos autos levam à conclusão de que o postulante não tem 

condições de satisfazer as custas processuais e os honorários 

advocatícios, a não ser em prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes 

da Câmara. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059195578, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 

10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 

10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”. 7. Outrossim, ao analisar a 

inicial, verifico que a parte autora descurou em atribuir corretamente o 

valor da causa, conforme determina o art. 292, § 1º, do CPC. 8. Assim, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor comprove 

documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as custas 

processuais e despesas de ingresso, bem como, corrija o valor da causa, 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 9. Intime-se. 10. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004606-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVISSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004606-75.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: CLEVISSON RODRIGUES DO NASCIMENTO Vistos. 1. 

Trata-se de pedido do autor requerendo a citação via edital, tendo em vista 

a não localização da parte. 2. Pois bem. Em que pese as considerações do 

autor, verifico que não se esgotaram os meios necessários e 

indispensáveis para localização da parte. 3. Incumbe, pois, ao autor, 

empreender esforços na busca do atual endereço para a efetivação da 

citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias, para 

requerer o que entender necessário. 4. Em caso de inércia do patrono, 

intimem-se pessoalmente o autor para promover o andamento do feito, 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento (Código de Processo 

Civil, art. 485, §1º). 5. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001397-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON RODRIGUES DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001397-30.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JOILSON RODRIGUES DE AMORIM Vistos. 1. Expeça-se 

mandado de citação pessoal do executado, e, se, por 2 duas vezes, o 

oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou 

residência sem o encontrar, deverá, HAVENDO SUSPEITA DE 

OCULTAÇÃO, intimar qualquer pessoa da família, ou , em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação na hora que designar – (Art. 252 do Código de Processo Civil). 2. 

Em caso de citação por hora certa, atente-se a secretaria para a 

expedição de carta, telegrama ou correspondência eletrônica para 

cientificação do executado, nos termos do art. 254 do Código de Processo 

Civil. 3. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001323-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001323-44.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

SA REQUERIDO: V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por BANCO BRADESCO 

S/A, com efeito modificativo, ao argumento de que houve omissão deste 

juízo ao declarar extinto o feito sem resolução do mérito, em face do não 

recolhimento das custas processuais, todavia, constava nos autos ás 

referidas custas. É o sucinto relatório. Decido. 2. Consoante se denota da 

certidão lavrada pela secretaria (ID 7358998), verifico que os embargos 

declaratórios foram propostos fora do prazo legal. 3. Com efeito, a 

sentença foi publicada no dia 09/05/2017 e o prazo final para a 

interposição do recurso seria o dia 22/05/2017, contabilizando-se a 

suspensão dos prazos processuais ante a inoperância do sistema PJE 

(12/05/2017 e 16/05/2017) e o feriado (15/05/2017), fatos ocorridos neste 

entremeio. 4. Ocorre que o recurso foi protocolado somente no dia 

23/05/2017, tendo já escoado o prazo legal pra sua interposição. 5. Posto 

isso, diante da intempestividade, não conheço dos presentes embargos 

declaratórios. 6. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000147-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

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 SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 0 1 4 7 - 5 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCOS 

FERREIRA DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de MARCOS FERREIRA DA SILVA, 

partes devidamente qualificadas nos autos, objetivando a Busca e 

Apreensão do veículo descrito nos autos. 2. Alega que a requerida deixou 

de pagar o financiamento a partir da parcela vencida em 11/07/2016, pelo 

que requer a concessão de liminar de busca e apreensão e a procedência 

do pedido, transferindo-lhe a posse e propriedade do bem. 3. Colacionou 

documentos junto com a inicial, tais como, instrumento de procuração, 

estatuto social, contrato, notificação e guia de custas. 4. Em decisão que 

aportou aos autos no id. 18300909, este juízo concedeu a liminar 

vindicada e determinou a busca e apreensão do veículo e a citação da 

parte adversa 5. A liminar foi cumprida e a citação aperfeiçoada conforme 

se visualizada no id. 19015540, cujo mandado fora juntado autos no dia 

29/03/2016. 6. O requerido, por sua vez, em petição lançada no id. 

22675282, no dia 16/08/2019, contestou os pedidos formulados na inicial, 

alegando, preliminarmente, a ausência de constituição do devedor em 

mora e, no mérito, postulou pela condenação do autor em litigância de 

má-fé, da multa prevista no art. 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/69 e, por fim a 

restituição do veículo e o deferimento da gratuidade processual. 7. O autor 

foi intimado a impugnar os termos da contestação, vindo a fazê-lo através 

do id. 27306086, alegando a inexistência de vícios na notificação do 

requerido, pugnando, ao final, pelo não acolhimento da defesa 

apresentada. 8. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam 

produzir, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide. 9. 

Foi determinada à secretaria que certificasse a tempestividade da 

contestação apresentada pela ré (id. 31113740), vindo a Sra. Gestora, na 

ocasião, informar que a defesa fora ofertada fora do prazo legal (id. 

31437733). 10. O requerido, por sua vez, compareceu novamente aos 

autos para afirmar que, embora a contestação tenha sido protocolada a 

destempo, a matéria arguida na defesa é de ordem pública e, como tal, 

deve ser apreciada a qualquer tempo pelo juízo. 11. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório necessário. DECIDO 12. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de MARCOS FERREIRA DA SILVA, 

partes devidamente qualificadas nos autos, pelos fatos narrados no 

relatório acima. DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 13. Importa, 

inicialmente, analisar tempestividade da contestação apresentada pelo 

requerido. 14. Compulsando os autos, verifico que o mandado de citação 

do requerido foi inserido nos autos eletrônicos no dia 29/03/2019, 

começando, assim, a contagem dos prazos a partir do dia 01/04/2019, 

inclusive, com término no dia 23/04/2019, já descontados os dias não úteis 

e os feriados dos dias 18 e 19 de abril, referentes à Semana Santa. 15. 

Ocorre que o requerido apresentou sua defesa somente no dia 16/08/19, 

data esta posterior ao prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 3º, § 

3º do Decreto-Lei 911/69, restando, pois, intempestiva a sua defesa. DA 

REVELIA 16. Assim, considerando que a parte requerida deixou de 

exercer seu direito de defesa no prazo de lei, DECRETO A SUA REVELIA, 

nos termos do art. 344 do CPC. 17. Contudo, é cediço que a revelia não 

induz diretamente a procedência do pedido, na medida em que a 

presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial não é absoluta, 

devendo o juiz, quando da prolação da sentença, verificar os elementos 

trazidos aos autos, e, com base no juízo da verossimilhança e 

plausibilidade, julgar de acordo com a sua convicção. 18. Posto isso, 

passo à análise do pedido do autor. DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM 

MORA 19. É cediço que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que 

se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 20. Assim, a notificação do devedor, para a sua 

constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do 

Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título, neste último 

caso, desde que esgotados os meios para notificação pessoal. 21. No 

caso dos autos, a presente Ação de Busca e Apreensão veio instruída 

com vários documentos, dentre os quais destaco, a notificação 

extrajudicial (id. 17334607) e o instrumento de protesto (id. 17334611). 

22.Conforme pode se extrair dos autos, o autor enviou correspondência 

para notificação extrajudicial do requerido em endereço diverso daquele 

constante do contrato de financiamento, notificação esta que restou 

inexitosa face a insuficiência de endereço, conforme se observa da 

notificação enviada pelos Correios. 23. Observe-se que o endereço do 

devedor indicado no contrato é Rua Presidente Ferreira da Silva, nº 08, 

Bairro Cristo Rei e a correspondência enviada ao requerido foi direcionada 

para a mesma rua, mas, sem a especificação do número da residência 

(S/N), o que resultou na sua devolução sem a notificação do requerido. 

24. Na sequência, o autor buscou constituir a parte em mora através da 

publicação de edital de protesto, conforme id. 17334611. 25. Neste 

contexto, caberia ao autor demonstrar que esgotou os meios de 

notificação tradicionais remetendo a correspondência ao endereço 

informado no contrato, antes da efetivação do protesto extrajudicial, mais 

de uma vez, fosse o caso. 26. Nesse sentido vem decidindo a 

jurisprudência do nosso Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - ENDEREÇO INSUFICIENTE - 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - ‘ 

ENDEREÇO INSUFICIENTE e NÃO EXISTE O NÚMERO’ - MORA NÃO 

COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. Inexistindo prova de que o credor 

esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com 

intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de 

medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para 

sua localização pessoal. (N.U 1010186-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no 

DJE 13/03/2020) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS 

DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO 

TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - 

MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não 

chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de 

financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está 
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caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – 

DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR 

FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ – 

SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as 

despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Não tendo havido a regular constituição do 

consumidor em mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão. 

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio, ainda que não pessoalmente 

pelo devedor. (Ap 134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) 27. Da análise dos atos, 

concluo que o autor não esgotou os meios possíveis antes de realizar a 

notificação através do protesto. Ora, houve uma única tentativa de 

notificação da parte ré, não sendo o bastante para a comprovação da 

mora. 28. Desta feita, considerando que a parte autora não comprovou de 

forma satisfatória a mora do requerido, a improcedência da ação é medida 

que se impõe. DISPOSITIVO 29. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, nesta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e determino a imediata devolução do veículo ou, 

não sendo possível em razão de eventual venda antecipada, que deposite 

em juízo o valor do bem com base no preço da tabela Fipe, à época da 

apreensão, devidamente atualizado até a data do depósito. 30. Em razão 

da intempestividade da contestação da parte ré e a consequente 

decretação de sua revelia, deixo de condenar o autor em honorários de 

sucumbência. 31. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. 32. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004074-67.2018.8.11.0002. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: DA 

CRUZ E FENIMAN LTDA - ME, OSMAR RODRIGUES DA CRUZ, NAIR 

FENIMAN Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de DA CRUZ E FENIMAN LTDA ME, OSMAR 

RODRIGUES DA CRUZ e NAIR FENIMAN, todos qualificados nos autos. 2. 

Em sua inicial alega, em síntese, ser credora da parte requerida na 

importância atualizada R$ 158.645,72 (cento e cinquenta e oito mil 

seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), 

representada pelo contrato de abertura de crédito fixo sob o n.º 

40/04098-4, com emissão na data de 22/04/2014. 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 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. 

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. 8. Em sede de embargos, o 

requerido arguiu preliminar de inépcia da inicial, sem, contudo, especificar 

qualquer hipótese legal de incidência. 9. Inicialmente, com relação a 

preliminar arguida pelo requerido, quanto à validade do título objeto dos 

autos, verifico ser questão que se confunde com o mérito e com este 

deve ser examinada. 10. Logo, rejeito a prejudicial arguida. DO MÉRITO. 

11. 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$ 158.645,72 (cento e 

cinquenta e oito mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois 

centavos), representada pelo contrato de abertura de crédito fixo sob o 

n.º 40/04098-4, com emissão na data de 22/04/2014. 12. Contudo, não 

houve a quitação da obrigação por parte dos requeridos. 13. A parte 

requerida alega, em sua defesa, supostas ilegalidades contratuais de 

forma genérica. 14. Em que pese os contratos bancários estejam sujeitos 

ao Código de Defesa do Consumidor, a decretação de nulidade de 

cláusula contratual é medida excepcional, vejamos aresto deste E. TJMT: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO 

DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES 

CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – VIABILIDADE DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AINDA QUE NÃO EXPRESSAMENTE 

PACTUADA – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL – 

REPETITIVO REsp 973827/RS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Com o advento do CDC, é perfeitamente 

viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais 

abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (N.U 1029452-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no 

DJE 12/03/2020)” 15. Nesse sentido, vejamos o entendimento do C. STJ em 

sede de recurso repetitivo (tema 52): “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. 

CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. 

DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS 

JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 

DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica 

a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada 

de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a 

de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos 

bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a 

cláusula que institui comissão de permanência para viger após o 

vencimento da dívida. [...] 5. A decretação de nulidade de cláusula 

contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu 

aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 

(REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

12/08/2009, DJe 16/11/2010)” 16. Na espécie, trata-se de ação lastreada 

em contrato de crédito bancário em que não há dúvidas acerca da certeza 

de sua pactuação entre as partes. 17. Ao analisar os autos, vislumbro que 

as alegações apresentadas se mostram deveras genéricas, porquanto 

apenas sustenta a aplicação das normas consumeristas ao caso, sem 

demonstrar especificamente qualquer abusividade. 18. Nesse ponto, trago 

à baila a jurisprudência: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - 
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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)” 19. Ainda, é incontroverso o inadimplemento pelo 

devedor principal, ora requerido, sem justificativa para a mora, sobretudo 

ante as alegações genéricas. 20. 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. 

21. 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).” 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. No caso em tela, o documento carreado aos autos 

(id 13294709 e 13294710) 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. 26. 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.” 27. 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). 28. 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). 29. 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. 30. 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 40/04098-4” devidamente assinado pela 

parte requerida, o que não foi impugnado e ainda, demonstrativo 

atualizado da dívida, os quais levam a procedência da demanda. 

DISPOSITIVO 31. 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$ 158.645,72 (cento e 

cinquenta e oito mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois 

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da 

ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 32. 

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. 33. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC. 34. 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. 35. Decorrido “in albis” o prazo 

acima, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações 

ínsitas na CNGC. 36. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 37. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010436-85.2018.8.11.0002. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME, GUILHERME 

WAGNER Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS 

LTDA ME e GUILHERME WAGNER, todos qualificados nos autos. 2. Em sua 

inicial alega, em síntese, ser credora da parte requerida na importância 

atualizada R$ 351.052,50 (trezentos e cinquenta e um mil cinquenta e dois 

reais e cinquenta centavos), representada pelo contrato de abertura de 

crédito fixo sob o n.º 40/03685-5, com emissão na data de 28/12/2012. 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. 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. DA PRELIMINAR DE 

LITISPENDÊNCIA. 10. Ao analisar os autos indicados pela parte requerida, 

verifico tratar-se de ação revisional de contrato. Deveras, a presente 

cuida-se de ação monitória, não havendo falar em litispendência. 11. 

Assim, rejeito a presente preliminar. DO MÉRITO. 12. 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$ 351.052,50 (trezentos e cinquenta e 

um mil cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), representada pelo 

contrato de abertura de crédito fixo sob o n.º 40/03685-5, com emissão na 

data de 28/12/2012. 13. Contudo, não houve a quitação da obrigação por 

parte dos requeridos. 14. A parte requerida alega, em sua defesa, 

supostas ilegalidades contratuais de forma genérica. 15. Em que pese os 

contratos bancários estejam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, 

a decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, 

vejamos aresto deste E. TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” 

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – VIABILIDADE DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AINDA QUE NÃO EXPRESSAMENTE 

PACTUADA – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL – 

REPETITIVO REsp 973827/RS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Com o advento do CDC, é perfeitamente 

viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais 

abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (N.U 1029452-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no 

DJE 12/03/2020)” 16. Nesse sentido, vejamos o entendimento do C. STJ em 

sede de recurso repetitivo (tema 52): “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. 

CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. 

DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS 

JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 

DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica 

a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada 

de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a 

de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos 

bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a 

cláusula que institui comissão de permanência para viger após o 

vencimento da dívida. [...] 5. A decretação de nulidade de cláusula 

contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu 

aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 

(REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

12/08/2009, DJe 16/11/2010)” 17. Na espécie, trata-se de ação lastreada 

em contrato de crédito bancário em que não há dúvidas acerca da certeza 

de sua pactuação entre as partes. 18. Ao analisar os autos, vislumbro que 

as alegações apresentadas se mostram deveras genéricas, porquanto 

apenas sustenta a aplicação das normas consumeristas ao caso, sem 

demonstrar especificamente qualquer abusividade. 19. Nesse ponto, trago 

à baila a jurisprudência: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - 

CLÁUSULAS ABUSIVAS - ART. 373, I DO CPC/2015 - FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO NÃO COMPROVADOS - 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. Nos termos do art. 373, I do 

CPC/2015, compete à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos 

do direito pretendido. Não cuidando a parte autora de trazer aos autos 

prova das abusividades contratuais suscitadas e nem tomado qualquer 

outra providência para viabilizar tal comprovação, a improcedência da 

pretensão manifestada em Juízo é medida que se impõe. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0433.13.026377-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo 

Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da 

súmula em 03/12/2018)” 20. Ainda, é incontroverso o inadimplemento pelo 

devedor principal, ora requerido, sem justificativa para a mora, sobretudo 

ante as alegações genéricas. 21. 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. 

22. 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 
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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).” 23. 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. 24. 

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. 25. Assim, diante da inexistência de qualquer 

ilegalidade no contrato firmado entre as partes, resta rejeitar o pedido de 

revisão contratual. 26. No caso em tela, o documento carreado aos autos 

(id 16691660) 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. 27. 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.” 28. 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). 29. 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). 30. 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. 31. 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 40/03685-5” 

devidamente assinado pela parte requerida, o que não foi impugnado e 

ainda, demonstrativo atualizado da dívida, os quais levam a procedência 

da demanda. DISPOSITIVO 32. 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$ 

351.052,50 (trezentos e cinquenta e um mil cinquenta e dois reais e 

cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação. 33. 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. 34. DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC. 35. 

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. 36. Decorrido “in 

albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE o feito com as baixas 

e anotações ínsitas na CNGC. 37. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 38. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002939-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO VIDAL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1 0 0 2 9 3 9 - 4 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: AGNALDO 

VIDAL DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de AGNALDO VIDAL DA SILVA, ambos qualificados nos autos, 

objetivando a apreensão do veículo descrito na inicial. 2. A inicial veio 

acompanhada dos documentos necessários, especialmente os contratos 

de financiamentos e notificação, razão pela qual foi deferida a liminar de 

busca e apreensão. 3. Conforme teor da certidão do oficial de justiça, o 

bem foi devidamente apreendido. 4. A parte requerida juntou comprovante 

de purgação da mora, após a propositura da ação, requerendo a liberação 

do veículo. 5. A parte requerida apresentou contestação. 6. A parte 

requerente carreou impugnação à contestação. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 7. Sem delongas, o Decreto-Lei n.º 911/69 

dispõe que: “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (art. 3º, § 

2º)”. 8. No caso em tela, verifico que a parte demandada promoveu o 

pagamento da integralidade da dívida no valor apresentado na exordial. 9. 

Logo, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC/2015, entendo pelo 

reconhecimento da procedência da demanda que ocorreu com o 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas, devendo esta ser extinta. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC/2015 - 

PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - 

COMPROVADO - MANTIDA A SENTENÇA EXTINTIVA SOB OUTRO 

FUNDAMENTO - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO. Purgada a 

mora, mediante a comprovação do pagamento da integralidade da dívida 

pendente (parcelas vencidas e vincendas), não há saldo remanescente a 

ser complementado. Logo, mantém-se a extinção da ação, no entanto, sob 

outro fundamento, de extinção, com resolução do mérito, pelo 

reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487 do CPC. (TJMT - Ap 

162416/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).” 

(negrito nosso) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA DO 

DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PURGAÇAO DA MORA. 

PARCELAS VENCIDAS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. EXTINÇAO 

DO PROCESSO. ART. 269, II, CPC. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. 

RESTITUIÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. I. Nas 

ações de busca e apreensão movidas com base em contrato de alienação 

fiduciária em garantida, a comprovação da mora do devedor constitui 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, podendo ser demonstrada através de notificação extrajudicial 

expedida por cartório de comarca diversa do domicilio do devedor. II. A 

purgação da mora deve compreender as parcelas vencidas do contrato, 
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acrescidas dos encargos decorrentes do atraso, sendo desnecessário o 

integral depósito das parcelas vincendas. III. A comprovação da relação 

havida entre as partes, bem como o reconhecimento da pretensão inicial 

por meio da purgação da mora pelo devedor, conduz à extinção do 

processo nos termos do art. 269, II, CPC. IV. Diante do adimplemento do 

devedor, revoga-se a liminar de busca e apreensão com determinação de 

restituição do bem, permitindo-se a aplicação de multa diária com base no 

art. 461, § 4º, CPC, como forma de assegurar o resultado prático da 

medida, devendo o valor atender aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0512.08.051328-0/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

20/08/2013, publicação da súmula em 26/08/2013).” (negrito nosso) 10. 

Por todo o exposto, diante da purgação da mora, JULGO EXTINTA A 

DEMANDA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso 

III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 11. DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita em favor da parte requerida. 12. Pelo princípio da causalidade, 

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais 

remanescentes e honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, ficando, porém suspensa a exigibilidade diante da 

gratuidade da justiça deferida. 13. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

alvará do valor depositado nos autos em favor do Banco autor. 14. 

Publique-se. Intime-se. 15. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003676-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE GEORGINA DE PADUA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-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: 

1003676-86.2019.8.11.0002. AUTOR(A): CILENE GEORGINA DE PADUA 

REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Trata-se de pedido de homologação 

de acordo extrajudicial acostado em ID. 28023457. É o sucinto relato do 

necessário. Fundamento e Decido. 2. Toda e qualquer ação necessita de 

prévio litígio, i.e., da pretensão resistida. Acordando as partes sobre o 

direito vergastado, não mais interessa ao Poder Judiciário persistir na 

demanda, eis que a pacificação focal já foi alcançada, sendo por isso que 

o poder Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 3. Ex vi, da 

autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como 

para fins do artigo 515, III, do CPC, e atendendo-se ainda ao disposto no 

inciso III do art. 487 do CPC, para que produza os devidos efeitos legais o 

acordo judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, por 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito. 4. Eventual descumprimento do acordo 

ensejará pedido de execução nestes mesmos autos ou em processo 

autônomo, bem como acarretará a inscrição no banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, se necessário. 5. Custas e honorários 

conforme entabulado pelas partes. 6. Para efetivação deste comando 

judicial, se necessário, promova o diligente gestor as comunicações e 

diligências para materialização das cláusulas e termos da autocomposição 

homologada. 7. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004892-48.2020.8.11.0002

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:

LEANDRO PEREIRA GRANGEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004892-48.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LEANDRO PEREIRA GRANGEIRO 

Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de LEANDRO 

PEREIRA GRANGEIRO, todos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Aportou aos autos pedido de desistência da ação, aviado pelo requerente 

(ID. 31107707). Vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. 

Decido. 3. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do 

princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda. 4. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente no artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, 

mas para tanto, devem ser observados os requisitos da legislação. 5. Pois 

bem. O requerente alegou desinteresse no prosseguimento da ação, 

hipótese de extinção do feito, conforme disposto no VIII, do art. 485 do 

CPC. 6. Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 7. Custas pela parte autora 

(art. 88, CPC). 8. Ademais, DEFIRO o cancelamento de eventual restrição 

no sistema RENAJUD sobre o veículo descrito na inicial. 9. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo. 10. Prescindível o registro da sentença, nos 

termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 11. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 12. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009175-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS INOCENCIO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009175-22.2017.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: RUBENS INOCENCIO FILHO Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A, em 

desfavor de RUBENS INOCENCIO FILHO, todos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Aportou aos autos pedido de desistência da ação, aviado 

pelo requerente (ID. 30673929). Vieram os autos conclusos. É o relatório 

necessário. Decido. 3. A desistência do prosseguimento do processo, 

corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status 

alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda. 4. Compete à parte 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente no artigo 5º, 

XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os requisitos 

da legislação. 5. Pois bem. O requerente alegou desinteresse no 

prosseguimento da ação, hipótese de extinção do feito, conforme disposto 

no VIII, do art. 485 do CPC. 6. Isso posto e tendo em vista a manifestação 

expressa da parte requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 7. 

Custas pela parte autora (art. 88, CPC). 8. Ademais, DEFIRO o 

cancelamento de eventual restrição no sistema RENAJUD sobre o veículo 

descrito na inicial. 9. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. 10. 

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 
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Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 11. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de 

Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e 

regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003343-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORAMA RAMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REU)

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003343-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): DORAMA RAMOS DOS SANTOS 

REU: BANCO ITAULEASING S.A., ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. 1. Trata-se 

de pedido de homologação de acordo extrajudicial acostado em ID. 

12430808. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 2. Toda 

e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão resistida. 

Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais interessa ao 

Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação focal já foi 

alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se da 

secundariedade. 3. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no 

bojo dos autos, bem como para fins do artigo 515, III, do CPC, e 

atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC, para que 

produza os devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito. 4. Eventual 

descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes mesmos 

autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a inscrição no 

banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se necessário. 5. 

Custas e honorários conforme entabulado pelas partes. 6. Para efetivação 

deste comando judicial, se necessário, promova o diligente gestor as 

comunicações e diligências para materialização das cláusulas e termos da 

autocomposição homologada. 7. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de 

estilo. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, 

declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela 

Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002060-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRL TRANSPORTES LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002060-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BRQUALY ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: CRL TRANSPORTES LTDA. - ME 

Vistos. 1. Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial 

acostado em ID. 28740499. É o sucinto relato do necessário. Fundamento 

e Decido. 2. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da 

pretensão resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não 

mais interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a 

pacificação focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder 

Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 3. Ex vi, da autocomposição 

celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como para fins do artigo 

515, III, do CPC, e atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 487 

do CPC, para que produza os devidos efeitos legais o acordo judicial 

celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, por consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

presente feito. 4. Contudo, SUSPENDO a tramitação do presente feito pelo 

prazo estipulado entre as partes, nos termos do art. 922 do Código de 

Processo Civil, devendo aguardar o cumprimento no arquivo provisório. 5. 

Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes 

mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário. 6. Custas e honorários conforme entabulado pelas partes. 7. 

Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova o 

diligente gestor as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada. 8. Após, 

ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 9. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito 

(Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM 

e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006498-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDESON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1 0 0 6 4 9 8 - 4 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALDESON 

MARTINS DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, proposta por BANCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, em desfavor de VALDESON MARTINS DE OLIVEIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Aportou aos autos pedido de 

desistência da ação, aviado pelo requerente (ID. 22748628). Vieram os 

autos conclusos. É o relatório necessário. Decido. 3. A desistência do 

prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda. 4. Compete à parte analisar a conveniência ou não de 

prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente no artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, 

devem ser observados os requisitos da legislação. 5. Pois bem. O 

requerente alegou desinteresse no prosseguimento da ação, hipótese de 

extinção do feito, conforme disposto no VIII, do art. 485 do CPC. 6. Isso 

posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte requerente, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, JULGO 

EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, 

arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 7. Custas pela parte autora (art. 88, 

CPC). 8. Ademais, DEFIRO o cancelamento de eventual restrição no 

sistema RENAJUD sobre o veículo descrito na inicial. 9. Após o TRÂNSITO 

EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo. 10. Prescindível o registro da sentença, nos termos 

do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral 

de Justiça – CNGC. 11. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 12. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 

17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001986-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO OAB - SP270628 (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO ARMENDRO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001986-90.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS REQUERIDO: JULIO ARMENDRO FILHO Vistos. 1. 

ANYMORE promove AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de 

JULIO ARMENDRO FILHO, todos qualificados nos autos. 2. O feito tramitou 

regularmente, derradeiramente, há informação nos autos do latente 

ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista que a mesma foi 

intimada, primeiramente, através do seu advogado, posteriormente, 

pessoalmente, para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento e não se manifestou, conforme certidão em ID. 23334563, 

conduta esta que permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, 

adequado e/ou necessário. 3. Desnecessária a aplicação da Súmula 240 

do STJ, que dispõe que “a extinção do processo, por abandono da causa 

pelo autor, depende de requerimento do réu”, uma vez que não houve a 

citação do réu. 4. É o relato do necessário. DECIDO. 5. Mister discorrer 

que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e 

instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da parte 

interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada e 

necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o pensamento 

jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil brasileiro vige 

o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial 

o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

485 do CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e 

despesas processuais conforme § 2º, segunda parte, do artigo 485 do 

CPC, salvo se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 

1.060/50 ou se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 6. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo. 7. Prescindível o registro da sentença, nos 

termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 8. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de 

Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e 

regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010887-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1 0 1 0 8 8 7 - 7 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SANDRO 

ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, proposta por BANCO BRADESCO 

ADMINISTRADORA E CONSORCIOS LTDA, em desfavor de SANDRO 

ROBERTO RODRIGUES EIREL, todos devidamente qualificados nos autos. 

2. Aportou aos autos pedido de desistência da ação, aviado pelo 

requerente (ID. 26441755). Vieram os autos conclusos. É o relatório 

necessário. Decido. 3. A desistência do prosseguimento do processo, 

corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status 

alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda. 4. Compete à parte 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente no artigo 5º, 

XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os requisitos 

da legislação. 5. Pois bem. O requerente alegou desinteresse no 

prosseguimento da ação, hipótese de extinção do feito, conforme disposto 

no VIII, do art. 485 do CPC. 6. Isso posto e tendo em vista a manifestação 

expressa da parte requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 7. 

Custas pela parte autora (art. 88, CPC). 8. Ademais, DEFIRO o 

cancelamento de eventual restrição no sistema RENAJUD sobre o veículo 

descrito na inicial. 9. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. 10. 

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 11. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de 

Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e 

regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007570-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007570-07.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUIS FERNANDO VIEIRA DE 

OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, 

proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de 

LUIS FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Aportou aos autos pedido de desistência da ação, aviado 

pelo requerente (ID. 25845187). Vieram os autos conclusos. É o relatório 

necessário. Decido. 3. A desistência do prosseguimento do processo, 

corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status 

alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda. 4. Compete à parte 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente no artigo 5º, 

XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os requisitos 

da legislação. 5. Pois bem. O requerente alegou desinteresse no 

prosseguimento da ação, hipótese de extinção do feito, conforme disposto 

no VIII, do art. 485 do CPC. 6. Isso posto e tendo em vista a manifestação 

expressa da parte requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 7. 

Custas pela parte autora (art. 88, CPC). 8. Ademais, DEFIRO o 

cancelamento de eventual restrição no sistema RENAJUD sobre o veículo 

descrito na inicial. 9. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. 10. 

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 11. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de 

Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e 

regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003220-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO HENRY DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003220-39.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DANILO HENRY DA SILVA OLIVEIRA 

Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta por 
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de DANILO 

HENRY DA SILVA OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Aportou aos autos pedido de desistência da ação, aviado pelo requerente 

(ID. 28527234). Vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. 

Decido. 3. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do 

princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda. 4. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente no artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, 

mas para tanto, devem ser observados os requisitos da legislação. 5. Pois 

bem. O requerente alegou desinteresse no prosseguimento da ação, 

hipótese de extinção do feito, conforme disposto no VIII, do art. 485 do 

CPC. 6. Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 7. Custas pela parte autora 

(art. 88, CPC). 8. Ademais, DEFIRO o cancelamento de eventual restrição 

no sistema RENAJUD sobre o veículo descrito na inicial. 9. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo. 10. Prescindível o registro da sentença, nos 

termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 11. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 12. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005929-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO OAB - MT15909/O-O (ADVOGADO(A))

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

MARINEY ANTONIA DE LIMA OAB - 545.620.741-91 (CURADOR)

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005929-52.2016.8.11.0002 AUTOR(A): MARCOS ANTONIO DE SANTANA 

CURADOR: MARINEY ANTONIA DE LIMA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos. 1. Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, promovida por MARCOS ANTONIO DE 

SANTANA, neste ato representado por MARINEY ANTONIA DE LIMA, em 

face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz o requerente, que vem 

sofrendo descontos mensais em sua folha de pagamento, no valor de R$ 

337,06 (trezentos e trinta e sete reais e seis centavos), referente a cartão 

de crédito. 3. Assevera, que no mês de outubro, por meio de sua 

curadora, o autor quitou integralmente a fatura, contudo, no mês seguinte, 

o requerido efetuou novo débito no valor de R$ 337,06, mesmo o autor 

tendo utilizado somente a importância de R$ 176,99 (cento e setenta e seis 

reais e noventa e nove centavos) do seu cartão. 4. Por esta razão, busca 

a prestação jurisdicional para que, em sede de tutela de urgência 

antecipada seja determinado o imediato cancelamento dos descontos, com 

a consequente restituição dos valores descontados e, no mérito, requer 

que seja declarada a inexistência do débito, com a consequente 

condenação da requerida em indenização por danos morais. 5. Em 

decisão de ID. 5003709, fora indeferida a antecipação de tutela, deferida a 

assistência judiciária gratuita e determinada a citação da parte requerida. 

6. Realizada audiência de conciliação, está restou infrutífera, conforme 

ressai de ID. 6803933. 7. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação em ID. 9613915. 8. Por sua vez, o autor apresentou sua 

impugnação, visualizada em ID. 9722837. 9. Realizada audiência para 

tentativa de conciliação, novamente restou infrutífera – ID. 9874763. 10. 

Concedido prazo para produção de provas – ID. 21485515, somente o 

autor se manifestou em ID. 21710872. 11. Vieram-me conclusos. É o 

necessário relatório. DECIDO 12. Passo ao julgamento antecipado da lide 

com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. 13. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a 

improcedência dos pedidos realizados na inicial é medida que se impõe. 

Isso porque o requerido logrou êxito em demonstrar a existência do 

contrato de empréstimo pessoal e cartão, o valor contratado, valor da 

parcela e o débito, razão pela qual, não se pode verificar qualquer 

irregularidade. 14. No caso concreto, verifico que a requerida apresentou 

o contrato entabulado, conforme ressai de Id. 9613932, assim, logrou êxito 

em comprovar a regularidade dos descontos realizados. 15. Com efeito, 

restou devidamente demonstrado que o autor contratou o cartão de 

crédito consignado, conforme ressai do item C, do contrato anexado em 

ID. 9613932. 16. Quanto a alegação da ausência da assinatura da tutora, 

consigno que, de uma simples análise, verifica-se que o contrato foi 

entabulado em 27/01/2011, sendo que a curatela foi concedida em meados 

do ano de 2013, ou seja, até então, o autor dispunha das condições 

mentais para a contratação em análise. 17. Logo, considerando que 

inexistem provas nos autos do direito invocado pelo autor, chego à 

conclusão que não há qualquer ilegalidade/irregularidade cometida pela 

instituição financeira ora requerida. 18. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 19. 

Isento de custas. Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a 

autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, ficando, 

todavia, suspenso em razão da gratuidade processual deferida em seu 

favor. 20. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de 

estilo e, após, arquivem-se os autos. 210. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007130-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA FELIX FONTES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007130-45.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARILZA FELIX FONTES 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

MARILZA FELIX FONTES SILVA, com pedido liminar, tendo por objeto o 

bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico que o Aviso de 

Recebimento enviado para notificação do requerido retornou com a 

informação “Desconhecido” (ID 9909047). Na sequência, juntou 

instrumento de protesto, sem exaurir os meios de notificação pessoal (ID 

9909049), de modo que, não ficou demonstrada a mora. 3. Dessa forma, 

oportunizou-se ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que emendasse 

da inicial, a fim de comprovar, efetivamente, a mora do devedor, conforme 

ID 12767642. 4. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem 

que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 5. Em resposta, o autor veio aos autos requerer o 

deferimento da liminar, argumentando o recolhimento das custas 

complementares e a juntada da impugnação à contestação (ID 30746300). 

6. Pois bem. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 7. No caso 

presente, a correspondência enviada ao requerido retornou sem a devida 

notificação do devedor. Na sequência, o requerente realizou a notificação 
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do devedor por meio do protesto de título. 8. Da análise dos atos, vê-se 

que o autor não esgotou os meios possíveis antes de realizar a 

notificação através do protesto. 9. Nesse sentido vem decidindo a 

jurisprudência pátria: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS 

DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO 

TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - 

MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não 

chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de 

financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está 

caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – 

DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR 

FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ – 

SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as 

despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Não tendo havido a regular constituição do 

consumidor em mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão. 

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio, ainda que não pessoalmente 

pelo devedor. (Ap 134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) 10. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 11. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 12. Custas 

pagas na distribuição. 13. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 14. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017409-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CILEMIR LEANDRO RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1017409-22.2019.8.11.0002 AUTOR(A): CILEMIR LEANDRO RIBEIRO DA 

COSTA REU: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos. 1. 

Trata-se de Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais e Pedido 

de Antecipação de Tutela proposta por CILEMIR LEANDRO RIBEIRO DA 

COSTA em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT, 

ambos qualificados nos autos. 2. Em análise aos autos, verificou-se que 

os documentos colacionados aos autos não comprovaram a 

hipossuficiência financeira alegada pelo autor, razão pela qual, 

oportunizou-se prazo ao autor para recolher as custas processuais e 

despesas de ingresso (ID 26673454). 3. O autor, por sua vez, 

devidamente intimado, não praticou o ato que lhe incumbia, qual seja, o 

recolhimento das custas e despesas de ingresso, em prejuízo ao regular 

trâmite processual. 4. De acordo com o artigo 290 do CPC, “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.” 5. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DAS CUSTAS INICIAIS – 

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PROCESSO EXTINTO 

COM BASE NO ART. 485, I, DO CPC – CONCLUSÃO SENTENCIAL 

CORRETA – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APRESENTADO 

INTEMPESTIVAMENTE – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A 

ausência de recolhimento das custas judiciais quando devidamente 

intimado é caso de preclusão temporal e resulta na extinção do feito pelo 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015 (NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, publicado no DJE 02/03/2018) (N.U 

1032635-81.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019) 6. Outrossim, a CNGC dispõe que, não 

havendo o preparo no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será enviado ao 

gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do mérito, com 

arquivamento definitivo pela secretaria (art. 456 da CNGC). 7. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, I c/c 290 do Código de Processo Civil. 8. 

Sem custas. 9. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se o presente feito com as devidas baixas e anotações de estilo. 

10. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001768-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BANDEIRA DUARTE E SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 1 7 6 8 - 5 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GUSTAVO 

BANDEIRA DUARTE E SOUZA Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em face de GUSTAVO BANDEIRA DUARTE E SOUZA, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora 

para que emendasse a inicial, a fim de comprovar a mora da parte 

devedora, considerando que a notificação extrajudicial retornou com o 

motivo “Não existe o número”. 3. O autor, requereu dilação de prazo por 

60 (sessenta) dias (ID 29809386). Todavia, o pedido formulado fora 

indeferido em razão da ausência de previsão legal, bem como, 

considerando as condições de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão (ID 30638892). 4. Instado a manifestar-se, o autor pugnou pela 

reconsideração da decisão para comprovação de mora, argumentando a 

validade da notificação juntada aos autos (ID 30801217). 5. Pois bem. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 6. Em que pese os 

argumentos do autor, tenho que o pedido não merece acolhimento. Ocorre 

que, a validade da notificação está condicionada ao recebimento da 

correspondência no endereço informado na inicial, mediante o envio de 

Aviso de Recebimento, independentemente de quem o receba, ou 

mediante edital de protesto, desde que esgotados os meios de tentativa de 

notificação pessoal do devedor. 7. Não comprovada a regular constituição 

em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil. 8. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. 

Custas pagas na distribuição. 10. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 11. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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