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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013375-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POSTOS DE BASE LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR OAB - SP128515-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALIPIO DA CRUZ FILHO (REU)

 

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

dias, manifeste sobre o decurso de prazo para apresentação da defesa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007218-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE GOES SOUSA (REQUERENTE)

LUCIANA OLIVEIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado dos requerentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008956-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOUZA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011619-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA GUERRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA MOREIRA OAB - SC38080 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR BAPTISTA CAMPOS (REQUERIDO)

DIRCE FERREIRA BATISTA (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 28752191.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014256-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARGENILSON ARAUJO DE BULHOES (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 30243562.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000548-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINEI NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência complementar do Oficial de 

Justiça no valor R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005747-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL OAB - SP287799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO & DANTAS LTDA (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 28900455.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012293-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO MARIN (REQUERIDO)

ROSIDELMA DA SILVA FELICIO MARIN (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 31282587 e do auto de Id. 31548546.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004101-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULANO DE PAULA REZENDE (REU)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014123-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE PEREIRA MORENO (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))
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Intimação da advogada do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça réplica à contestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016196-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SCATOLIN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALI KHALIL ZAHER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016196-75.2019 Ação: Embargos à Execução Embargante: Maria 

Scatolin de Oliveira. Embargado: Ali Khalil Zaher. Vistos, etc. MARIA 

SCATOLIN DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com os presentes “Embargos à Execução” em desfavor de ALI 

KHALIL ZAHER, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

suspensão do feito executivo, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Primeiramente, certifique-se se cumpridos os termos do artigo 915 do 

Código de Processo Civil. Intime-se a parte embargante, através de seu 

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

cumprindo integral e corretamente os termos do §1º do art. 914 do Código 

de Processo Civil (trazendo as cópias indispensáveis da execução), sob 

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

CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 28 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000166-68.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS CUSTODIO DA SILVA OAB - 784.442.768-04 (REPRESENTANTE)

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 

nº1000166-68.2020 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Rubens Custodio da 

Silva. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Vistos, 

etc. RUBENS CUSTODIO DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Obrigação de Fazer” em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

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

sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os 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 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, 28 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005051-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA BRESSAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005051-56.2018.8.11.0003 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização. Requerente: MARILUCIA BRESSAN. Requerido: BANCO 

DO BRASIL S.A. Vistos, etc... Analisando os termos dos petitórios 

formulados pela parte autora no (id.22741736, id.25881913, id.29010130), 

a manifestação da parte ré (id.29073412) e considerando que a dívida é 

inexistente, bem como, a restrição fora inserida pelo sistema da própria 

instituição bancária, hei por bem em determinar ao réu, para que no prazo 

improrrogável de (5) cinco dias, efetue a baixa da averbação, sob pena de 

aplicação de multa diária. Cumprida a ordem emanada, façam as baixas 

devidas e, após, retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 28 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008730-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOARES DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

manifeste sobre o petitório e documentos de Id. 31473999 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000629-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA PEREIRA REBOUCAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

31531888, nos termos do artigo 1.023 § 2, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000629-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA PEREIRA REBOUCAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

Para o cumprimento da determinação ID 31409196 (quanto à eventuais 

testemunhas a serem arroladas), ficam as partes intimadas que: 1 - Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

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

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

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

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

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

hábil para expedição e cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça 

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

hipótese do item “2”, comprovados os requisitos do § 4º do artigo 455 do 

CPC (caso não seja beneficiária da Justiça Gratuita), deverá a parte 

depositar, no mesmo ato, a diligência do Oficial de Justiça, ficando desde 

já intimado(a) para este fim.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005895-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIARA DIAS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

31531889, nos termos do artigo 1.023 § 2, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005895-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIARA DIAS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

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

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

UNIC Educacional Ltda – UNOPAR – FAIESP (Editora e Distribuidora 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

correspondência ID 21212473). Foi determinada a intimação das partes 

acerca de eventual pedido de dilação probatória (fls.94/95 – 

correspondência ID 26215912), oportunidade onde a autora pugnara pela 

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

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

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

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

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

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

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

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS 

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

DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO 

CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE 

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

AI: 00505363320198160000 PR 0050536-33.2019.8.16.0000 (Acórdão), 

Relator: Desembargador Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 

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

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

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

de consequência, determino a Senhora Gestora que providencie a 

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

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

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

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

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

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

prova. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 22 de 

abril de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005895-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIARA DIAS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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 

31531889, nos termos do artigo 1.023 § 2, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005895-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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RAIARA DIAS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Para o cumprimento da determinação ID 31409247 (quanto à eventuais 

testemunhas a serem arroladas), ficam as partes intimadas que: 1 - Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

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

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

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

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

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

hábil para expedição e cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça 

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

hipótese do item “2”, comprovados os requisitos do § 4º do artigo 455 do 

CPC (caso não seja beneficiária da Justiça Gratuita), deverá a parte 

depositar, no mesmo ato, a diligência do Oficial de Justiça, ficando desde 

já intimado(a) para este fim.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005083-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA OAB - MT24629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005083-90.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Ana Beatriz de Lara. Réu: Anhanguera Educacional Ltda. Vistos, etc. ANA 

BEATRIZ DE LARA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Declaratória de Inexistência de Débito” em 

desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios 

da Justiça Gratuita. 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 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

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

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

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

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

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

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

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

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

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

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

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

narrando os fatos de forma pormenorizada, indicando os valores e os 

contratos/faturas que originaram a inclusão do nome e CPF da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 319, III, do 

Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial, nos moldes 

dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 24 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação 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))

 

Para o cumprimento da determinação ID 31490027 (quanto à testemunha já 

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

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

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

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

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

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

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

hábil para expedição e cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça 

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

hipótese do item “2”, comprovados os requisitos do § 4º do artigo 455 do 

CPC (caso não seja beneficiária da Justiça Gratuita), deverá a parte 

depositar, no mesmo ato, a diligência do Oficial de Justiça, ficando desde 

já intimado(a) para este fim.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015134-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILVA REZENDE DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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

dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação 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))

 

Para o cumprimento da determinação ID 31490495 (quanto às testemunhas 

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

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

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

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

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

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

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

hábil para expedição e cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça 

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

hipótese do item “2”, comprovados os requisitos do § 4º do artigo 455 do 

CPC (caso não seja beneficiária da Justiça Gratuita), deverá a parte 

depositar, no mesmo ato, a diligência do Oficial de Justiça, ficando desde 

já intimado(a) para este fim.

Intimação Classe: CNJ-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))

 

Para o cumprimento da determinação ID 31505808 (quanto às testemunhas 

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

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

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

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

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

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

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

hábil para expedição e cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça 

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

hipótese do item “2”, comprovados os requisitos do § 4º do artigo 455 do 

CPC (caso não seja beneficiária da Justiça Gratuita), deverá a parte 

depositar, no mesmo ato, a diligência do Oficial de Justiça, ficando desde 

já intimado(a) para este fim.

Intimação Classe: CNJ-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))

 

Para o cumprimento da determinação ID 31506419 (quanto às testemunhas 

já arroladas), ficam as partes intimadas que: 1 - Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

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

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

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

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

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

hábil para expedição e cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça 

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

hipótese do item “2”, comprovados os requisitos do § 4º do artigo 455 do 

CPC (caso não seja beneficiária da Justiça Gratuita), deverá a parte 

depositar, no mesmo ato, a diligência do Oficial de Justiça, ficando desde 

já intimado(a) para este fim.

Intimação Classe: CNJ-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))

 

Para o cumprimento da determinação ID 31506860 (quanto às testemunhas 

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

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

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

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

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

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

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

hábil para expedição e cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça 

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

hipótese do item “2”, comprovados os requisitos do § 4º do artigo 455 do 

CPC (caso não seja beneficiária da Justiça Gratuita), deverá a parte 

depositar, no mesmo ato, a diligência do Oficial de Justiça, ficando desde 

já intimado(a) para este fim.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006513-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PORTO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ORTIZ DE ASSIS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006513-77.2020 Ação: Monitória Autor: José Carlos Porto Ribeiro. Réu: 

Josimar Ortiz de Assis. Vistos, etc. JOSÉ CARLOS PORTO RIBEIRO, com 

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

Monitória” em desfavor de JOSIMAR ORTIZ DE ASSIS, com qualificação 

nos autos, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da 

Justiça Gratuita. 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 
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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 

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, eis que 

ausente aos autos documentos que se prestam para o fim colimado, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 28 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007211-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO TADEU GONCALES OAB - SP174404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALLAGO TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007211-83.2020 Ação: Monitória Autor: Centro de Gestão de Meios de 

Pagamento Ltda. Ré: Dall Agnol & Lago Transportes Nacionais e 

Internacionais. Vistos, etc. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Monitória” em desfavor de DALL AGNOL & 

LAGO TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

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

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

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

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

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

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

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de abril de 2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006497-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARBOSA VINHAS OAB - SP255427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006497-26.2020 Ação: Monitória Autora: Tim S.A. Ré: Rodorapido 

Transportes Ltda. Vistos, etc. TIM S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Monitória” em desfavor 

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

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

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

prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção 

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

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

88/2014/CGJ: a) acostando, novamente, os documentos de (fls.51/52 – 

correspondência ID 31198093, págs.04/05), eis que os constantes nos 

autos encontram-se ilegíveis (art.320, CPC); b) recolhendo as custas e 

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

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

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

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 

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

Intimação 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))

 

Intima-se a parte autora JEAN ARCOVERDE ANGELI para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe seu endereço correto para intimação pessoal, eis 

que as demais tentativas de intimação restaram frustradas nos autos.

Intimação 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))

 

Intima-se a parte requerida JULIANO ARCOVERDE ANGELI para, no prazo 

de 05(cinco) dias: 1 - Comprovar nos autos a distribuição da Carta 

Precatória ID 30290783; 2 - Comprovar nos autos o recolhimento da 

diligência para intimação via Oficial de Justiça da testemunha NELSON 

JOSÉ VÍGOLO.
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Intimação 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))

 

Para o cumprimento da determinação ID 3156888 (quanto às testemunhas 

já arroladas), ficam as partes intimadas que: 1 - Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

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

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

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

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

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

hábil para expedição e cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça 

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

hipótese do item “2”, comprovados os requisitos do § 4º do artigo 455 do 

CPC (caso não seja beneficiária da Justiça Gratuita), deverá a parte 

depositar, no mesmo ato, a diligência do Oficial de Justiça, ficando desde 

já intimado(a) para este fim.

Intimação Classe: CNJ-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 (ADVOGADO(A))

 

Para o cumprimento da determinação ID 31507422 (quanto às testemunhas 

já arroladas), fica a parte Requerida intimada que: 1 - Cabe aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

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

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

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

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

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

hábil para expedição e cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça 

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

hipótese do item “2”, comprovados os requisitos do § 4º do artigo 455 do 

CPC (caso não seja beneficiária da Justiça Gratuita), deverá a parte 

depositar, no mesmo ato, a diligência do Oficial de Justiça, ficando desde 

já intimado(a) para este fim.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000971-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE OLIVEIRA SENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

607176-7 / 2020

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000971-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE OLIVEIRA SENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se o Banco Executado do valor da Execução (R$ 973,37) para 

cumprir a obrigação subsistente, no prazo de (15) quinze dias, como 

determinado no ID 31014752.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008910-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA CAMILA S.A. (AUTOR(A))

LEONARDO GIONGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (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 

1008910-46.2019 Ação: Indenização por Danos Materiais Autora: 

Agropecuária Camila S.A. Representante: Leonardo Giongo. Réu: Banco 

Santander S.A. Vistos etc... AGROPECUÁRIA CAMILA S.A., com 

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

presente ação em desfavor de BANCO SANTANDER S.A. Devidamente 

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

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

analisando 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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE 

BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. PRETENSÃO 

DO BANCO DE DENUNCIAR A LIDE OS BENEFICIÁRIOS DAS 

TRANSFERÊNCIAS APONTADAS COMO FRAUDULENTAS. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A 

AMPLA DEFESA. INDIVÍDUOS QUE PODEM SER ARROLADOS COMO 

TESTEMUNHAS. É de se ressaltar que a jurisprudência do STJ assentou 

ser incabível a denunciação da lide, seja no caso de responsabilidade pelo 

fato do produto, seja no caso de responsabilidade pelo fato do serviço, em 

que pese o art. 88 do CDC especifique apenas a impossibilidade de 

denunciação da lide nos casos de responsabilidade do comerciante pelo 

fato do produto.Agravo de instrumento desprovido.” (TJPR - 16ª C.Cível - 

0058365-65.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Paulo Cezar 

Bellio - J. 16.03.2020) Ante o exposto, rejeito a denunciação à lide de 

(id.26558448, págs.02/03). 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 9 de 389



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: 1012071-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA INOCENCIO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SILVA MAGELA OAB - MT24915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1012071-64.2019.8.11.0003 Vistos etc... JOAO BATISTA INOCÊNCIO 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. Devidamente citada, apresentara 

contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001467-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIZANIA QUEIROZ ROCHA (REQUERENTE)

LANIA QUEIROZ ROCHA (REQUERENTE)

ALEX QUEIROZ ROCHA (REQUERENTE)

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:

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 

1001467-44.2019.8.11.0003 Vistos etc... LIZÂNIA QUEIROZ ROCHA, ALEX 

QUEIROZ ROCHA E LÂNIA QUEIROZ ROCHA, com qualificação nos autos, 

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

de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.. Devidamente citada, 

apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

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

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 
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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: 1011282-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO HENRIQUE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO HENRIQUE FERNANDES OAB - MT0009866S (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 

1011282-65.2019.8.11.0003 Vistos etc... DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES, 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, 28 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010945-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 

1010945-76.2019 Ação: Revisional de Contrato Autor: Edson Rodrigues de 

Freitas. Ré: Bv Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. 

Vistos etc... EDSON RODRIGUES DE FREITAS, com qualificação nos autos, 

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

de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a parte autora permaneceu inerte, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Inicialmente, analisando a impugnação ao valor da causa (id.25286577, 

pág.02, item II.2.), tenho para mim que a pretensão da parte ré não deve 

ser acolhida, senão vejamos: Em nosso ordenamento jurídico, o valor da 

causa está disciplinado a partir do artigo 291 do CPC, o qual determina 

que: "A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediatamente aferível". O valor da causa 

corresponde, pois, à apreciação ou equivalência monetária da causa e, no 

dizer de Hélio Tornaghi: "por valor da causa deve entender-se o quantum, 

em dinheiro, correspondente ao que o autor pede do réu. Trata-se, 

portanto, de valor econômico ou, melhor ainda, financeiro. É a estimativa 

em dinheiro" (Comentários ao Código de Processo Civil/2ª Edição, São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 2º v., 1978, p. 256). E continua o festejado 

autor: "para determinar o valor da causa é necessário conjugar o objeto 

imediato do pedido (petitum) e a razão de pedir, ou melhor, a relação 

jurídica em que o pedido se baseia (causa petendi). O pedido sozinho 

poderia indicar apenas um gênero; a causa de pedir é que dá a diferença 

específica e, destarte, individualiza a causa". Como regra, a impugnação 

ao valor da causa deve oferecer elementos concretos para que se avalie 

a adequação entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico do 

pedido. Ademais, deve o valor da causa guardar relação com o proveito 

econômico perseguido pela parte com eventual procedência do pedido 

formulado. Por seu turno, aquele que impugna o valor atribuído à causa 

deve trazer elementos concretos que permitam o seu exame pelo juiz. No 

caso, o réu impugna o valor atribuído à demanda, deixando de informar o 

valor que entende que deve ser atribuído, resumindo o pleito ao fato de 
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que alegações genéricas não substituem a correta fixação do valor da 

causa, não vislumbrando, portanto, motivos reais e preponderantes para o 

seu acolhimento, 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. 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, 28 

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

Decisão 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))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005966-37.2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Scania 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: João Prado Filho. Vistos etc... 

JOÃO PRADO FILHO, com qualificação nos autos, via sua bastante 

procuradora, na presente ação que lhe move SCANIA ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA, ingressou com os petitórios de (id.31189259, 

id.31195491, id.31477989), vindo-me conclusos. D E C I D O: Relatando 

detalhadamente os autos, denota-se que a presente ação de ‘Busca e 

Apreensão’ fora intentada durante plantão judicial (01.04.2020 – 20h20m), 

sendo deferida a medida, bem como, cumprida (id.30990355) e, no dia útil 

subsequente (02.04.2020), restou distribuída junto ao PJE, recaindo à este 

juízo a competência para dirimi-la e averiguando-a, constatou-se a 

ausência da digitalização da decisão que deferira a medida liminar, que 

também servira como mandado, determinando à Gestora para que 

regularizasse o feito (id.31111807 – 08.04.2020) e, ainda, que se 

aguardasse em cartório o transcurso do prazo prescrito em lei (Decreto – 

Lei nº 911/69), haja vista o comparecimento espontâneo do réu 

(id.31058329, id.31058846). Em 13.04.2020, o requerido, via sua bastante 

procuradora, postulou no (id.31189259, id.31195491), aduzindo que 

“Vossa Excelência reconhece a ausência da decisão que determinou a 

busca e apreensão do bem e, considerando que conforme anunciado no 

termo de busca e apreensão esta ocorreu no dia 01/04/2020 muito embora 

o feito pareça ter sido distribuido apenas no dia 02/04/2020 e, tendo em 

conta que o promovido encontra-se desapossado de seu patrimônio há 

mais de 12 dias DESPIDO DO DIREITO DE DEFENDER-SE DE UMA DECISÃO 

QUE DESCONHECE E QUE SEQUER ESTÁ DISPONIVEL, o que macula de 

forma irremediável a garantia constitucional assegurada a todos os 

jurisdicionados, qual seja, a do direito de exercer o contraditório e a ampla 

defesa bem como resta evidenciada a violação do devido processo legal, 

da publicidade e da fundamentação das decisões, violando ainda o 

comando constitucional que garante que ninguém sera desapropriado de 

seus bens sem decisão devidamente fundamentada proferida no devido 

processo legal no qual será ainda assegurado o direito ao contraditorio e à 

ampla defesa, requer-se à Vossa Excelência, defira a IMEDIATA 

restituição do bem em favor do ora manifestante eis que flagrante a 

violação ao artigo 5º caput e incisos LIV, LV, IX, XLI da CF no caso em 

apreço.”, reiterando o pleito no (id.31477989 – 23.04.2020). Pois bem, 

analisando a questão trazida à liça pela parte ré, não verifico elementos 

plausíveis para acolhê-la na forma como proposta, haja vista que 

devidamente comprovado na exordial que o requerido encontra-se em 

mora, bem como, preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

medida liminar, ademais, a ausência da decisão digitalizada é erro material 

passível de correção, o que fora sanado, conforme se verifica no 

(id.31366539), não havendo que se falar em restituição do bem, mesmo 

porque, os prazos encontram-se suspensos em razão da “Pandemia 

decorrente do Covid-19”, por meio das Portarias Conjuntas nº 

247/2020-PRES, nº 249/2020-PRES e nº 281/2020-PRES e, ainda, o réu 

encontra-se inadimplente desde 10.09.2018 (id.30959914), não podendo 

alegar desconhecimento, assim, refuto-a. De outro lado, a fim de evitar 

maiores digressões, entendo pertinente à restituição do prazo ao réu, 

para, querendo, purgar a mora e apresentar defesa, no prazo prescrito 

em lei (Decreto – Lei nº 911/69). Consigo a autora que está proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até o restabelecimento dos 

prazos processuais e transcorrido o prazo acima consignado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011505-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSON RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1011505-18.2019.8.11.0003 Vistos etc... ELENILSON RODRIGUES DE 

SOUZA, 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, 
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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, 28 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010508-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CRISTHIAN DOS SANTOS VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER FELIZARTI LOPES OAB - MT25390/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 

1010508-35.2019.8.11.0003 Vistos etc... ANDERSON CRISTHIAN DOS 

SANTOS VIANA, 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, 28 

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

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000512-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

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:

JOSE PEREIRA DA CRUZ FILHO (REU)

OLINDA MARIA DE SOUZA (REU)

EVA OLIVEIRA DE SOUSA (REU)

FLORISVALDO LEITE DA FONSECA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000512-47/2018 Ação: Usucapião Ordinário Autor: Adevino Antônio 

dos Santos. Réus: José Pereira da Cruz Filho e Outros. Vistos, etc. 

Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud, viabilizando a 

requisição de informações, bem como, o convênio “Renajud”, hei por bem 

em deferir o pedido de busca de endereço dos réus (ID 30533446), 

conforme extrato em anexo. Intime-se a parte autora, para que no prazo 

de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008141-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SALES JUNIOR (EXECUTADO)

CSJ COMERCIO DE PRESENTES E UTILIDADES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletronico 

nº1008141-72.208 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – 

SICOOBSUL. Executados: CSJ Comercio de Presentes e Utilidades Eireli - 

ME e Outro. Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de (Id. 

30337458), não verifico motivos plausíveis para seu acolhimento, tendo 

em vista que a parte executada não fora citada até a presente data, 

assim, indefiro Lado outro, atentando pela disponibilidade dos convênios 

“Infojud” e “Renajud”, viabilizando a requisição de informações, hei por 

bem em deferir o pedido de busca de endereço dos executados (Id. 

24425906), conforme extrato em anexo. Intime-se a parte exequente, para 

que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001864-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO KRUG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001864-06/2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Sorriso – 

MT Autor: Almiro Krug. Ré: Inova Logistica Transportes Ltda - Epp. Vistos, 

etc. Considerando os termos do petitório de (ID 25857809), determino a 

devolução da presente Carta Precatória, mediante as cautelas de estilo. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 28 de abril de 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002979-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS RUSSI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMARIO SECCO OAB - RO0000724A (ADVOGADO(A))

ANDERSON BALLIN OAB - RO5568 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. RAMOS & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002979-96.2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Vilhena – 

Rondônia Autora: Irmãos Russi Ltda. Ré: P. Ramos Cia Ltda EPP. Vistos, 

etc. Considerando o teor da certidão de (ID 31564518), hei por bem 

devolver a presente Carta Precatória com fulcro no art.393 da CNGC deste 

Egrégio Tribunal. Remetam-se os autos ao Juízo Deprecante, mediante as 

cautelas de estilo (art.260 e parte final do art.268, ambos do Código de 

Processo Civil). Oficie-se o Juízo Deprecante. Expeça-se o necessário. 

(art.393, §2º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de abril de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003675-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO 

PARANAIBA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA DE MELLO ALMEIDA OAB - GO31612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON EUSTAQUIO OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003675-35.2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Quirinópolis 

– GO Autor/Exequente: Cooperativa de Crédito do Vale do Paranaíba Ltda 

– SICOOB AGRORURAL. Réu/Executado: Edson Eustáquio Oliveira Santos. 

Vistos, etc. Considerando o teor da certidão de (ID 31563865), hei por bem 

devolver a presente Carta Precatória com fulcro no art.393 da CNGC deste 

Egrégio Tribunal. Remetam-se os autos ao Juízo Deprecante, mediante as 

cautelas de estilo (art.260 e parte final do art.268, ambos do Código de 

Processo Civil). Oficie-se o Juízo Deprecante. Expeça-se o necessário. 

(art.393, §2º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de abril de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003899-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMIO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003899-36.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Curitiba - PR 

Autor: Banco Volvo (Brasil) S/A. Réu: Tomio Cia Ltda - Me. Vistos, etc. 

Considerando os termos do petitório de (ID 23904760), determino a 

devolução da presente Carta Precatória, mediante as cautelas de estilo. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 28 de abril de 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007316-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VALTER TODERKE (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)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007316-60.2020 Ação: Anulatória de Débito c/c Indenização por Dano 

Moral Autor: João Valter Toderke. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. JOÃO VALTER TODERKE, com 

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

Anulatória de Débito c/c Indenização por Dano Moral” 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 

consumidor de energia elétrica da Unidade Consumidora nº6/130326-2; 

que, a ré imputa-lhe débito nos valor de R$8.587,79 (oito mil, quinhentos e 

oitenta e sete reais e setenta e nove centavos); que, o referido valor 

corresponde à recuperação de consumo e é representado pelas faturas 

nos valores de R$706,50 (setecentos e seis reais e cinquenta centavos) e 

R$7.881,29 (sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e nove 
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centavos), ambas com vencimento para o dia 30/08/2019, conforme 

documento de (ID 31589512). Ademais, não comprovara nos autos que se 

encontra adimplente com as faturas regulares referentes. Por derradeiro, 

a parte autora requer em sede de tutela provisória de urgência que a parte 

ré anule o débito no valor de R$8.587,79 (oito mil, quinhentos e oitenta e 

sete reais e setenta e nove centavos), bem como, abstenha-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

nº6/130326-2, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do item ‘a’ (ID 31589520, pág.15). D E C I D O: 

Considerando os documentos de (ID 31589516), hei por 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 

abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº nº/130326-2, 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. Todavia, condiciono o cumprimento da tutela 

provisória de urgência à comprovação nos autos da quitação das faturas 

regulares referentes ao período de abril/2019 a abril/2020, eis que ausente 

tal informação nos autos. De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no item ‘e’ de (ID 31589520, pág.15), eis que 

entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e 

possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no 

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

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

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

ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO 

PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento 

antecipado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de 

organização, definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, 

III).” (TJ-MG - AI: 10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de 

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

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

de conciliação a ser realizada no dia 14 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 de imediato. Roo-MT, 28 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007172-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA FERREIRA ROSA (REU)

ROBERTO PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007172-86.2020 Ação: Cobrança Autor: Mater Clin – Clínica, Maternidade 

e Pronto Socorro Ltda. Réus: Vera Lúcia Ferreira Rosa e Roberto Pereira. 

Vistos, etc. MATER CLIN – CLÍNICA, MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO 

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

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de VERA LÚCIA FERREIRA 

ROSA e ROBERTO PEREIRA, 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 14 de outubro de 

2020, às 09h30min, no CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos dos 

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

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade 

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

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 28 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005446-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR ELZA DA SILVA (AUTOR(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

WALFRIDO GUEDES DOS SANTOS (REU)

HELENA FLORA DA SILVA SANTOS (REU)

IOLANDA HENRIQUE DA SILVA (REU)

JOSE MARIA FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SINVAL GUEDES DOS SANTOS OAB - 487.430.461-34 (REPRESENTANTE)

SILVANA GUEDES DOS SANTOS OAB - 384.670.201-30 

(REPRESENTANTE)

MARCIO DA SILVA SANTOS OAB - 873.139.951-72 (REPRESENTANTE)

ANAILDE CAVALCANTE DA SILVA SANTOS OAB - 537.367.291-20 

(REPRESENTANTE)

ROSENY GUEDES DOS SANTOS OAB - 378.137.651-68 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

ALCILENE DE ALMEIDA ESTACIO (CONFINANTES)

MARCOS HENRIQUE DA SILVA (CONFINANTES)

JULIO DA CONCEICAO MEDEIROS (CONFINANTES)

LUIZ ANTONIO SOUZA MARTINS (CONFINANTES)

SUZELAINE HARUMI MIZUNO MEDEIROS (CONFINANTES)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005446-14.2019 Ação: Usucapião Autora: Nadir Elza da Silva. Réu: 

Jose Maria Filho e Outros. Vistos, etc. Atentando pela disponibilidade do 

convênio “Infojud, viabilizando a requisição de informações, hei por bem 

em deferir o pedido de busca de endereço dos réus José Maria Filho e 

Iolanda Henrique da Silva (ID 27799179 – item ‘a’), conforme extrato em 

anexo. Ademais, defiro os pedidos constantes no petitório de (ID 

27799179). Por fim, 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, 28 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002467-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BACCHI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES JOSE GEIER OAB - MT4911/O (ADVOGADO(A))

NELIR FATIMA JACOBOWSKI GEIER OAB - MT3437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002467-79.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Campo 

Novo do Parecis - MT Autor/Exequente: Bacchi Schimith & Cia Ltda. 

Réu/Executado: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda - EPP. Vistos, 

etc. Considerando os termos do petitório de (ID 22283277), determino a 

devolução da presente Carta Precatória, mediante as cautelas de estilo. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 28 de abril de 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015047-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (REQUERIDO)

EUZANO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA MOREIRA ONISHI OAB - 937.511.761-87 (PROCURADOR)

FREDERICO CAMARGO COUTINHO OAB - 898.218.231-49 

(PROCURADOR)

BRUNO MARTINS SORNA OAB - 031.667.501-69 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015047-44.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Goiânia - 

GO Autor: Euzano de Souza. Réu: Bom Jesus Transportes e Logística 

Ltda. Vistos, etc. Para inquirição das testemunhas, hei por bem em 

designar o dia 16 de setembro de 2020, às 14h40min. Comunique-se o 

douto Juízo deprecante. Cumpra-se a presente, servindo a cópia como 

mandado. Caso a secretaria observe a falta de alguma peça 

imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo 

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

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

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013425-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN FERNANDA DE OLIVEIRA SOUZA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013425-27.2019 Ação: Rescisão Contratual Autor: N.C. Imóveis Ltda. 

Ré: Karen Fernanda de Oliveira Souza. Vistos, etc. Analisando os termos 

do petitório de (ID 27596101), não verifico motivos plausíveis para seu 

acolhimento, eis que os elementos carreados ao ventre dos autos não 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, assim, indefiro 

(art.300, CPC). Lado outro, atentando pela disponibilidade do convênio 

“Infojud, viabilizando a requisição de informações, hei por bem em deferir o 

pedido de busca de endereço da ré (ID 27596101), conforme extrato em 

anexo. Por fim, 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, 28 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010876-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZANETE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010876-44.2019 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos 

Materiais e Morais Autora: Izanete Gonçalves da Silva. Ré: Pagar.Me 

Pagamentos S.A. Vistos etc... IZANETE GONÇALVES DA SILVA, com 

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

presente ação em desfavor de PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. 

Devidamente citada, apresentara contestação, arguindo preliminares e, 

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

conclusos. D E C I D O: Em sede de preliminar, aduz a incompetência 

territorial, pois, a ação indenizatória deve ser proposta no foro do domicílio 

do réu, conforme dispõe o art. 4º, inciso I da Lei n.º 9.099/95, entretanto, a 
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mesma não tem condão a prosperar, eis que o presente juízo compreende 

“Feitos Gerais”, não se tratando de Juizado Especial, nos termos do 

Provimento nº 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de 

Mato Grosso, assim, rejeito-a. No que tange à preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela ré, onde alega que não integra o contrato firmado 

entre a parte autora e a empresa vendedora do produto, tampouco possui 

ingerência sobre as atividades realizadas pelos estabelecimentos 

credenciados, sendo apenas responsável por viabilizar/facilitar as 

operações de compra e repassar os créditos das transações e, 

verificando detalhadamente o presente feito, conclui-se que a pretensão 

deve ser acolhida, haja vista que a mesma não tem legitimidade para 

compor o polo passivo. Neste sentido, a jurisprudência assente que: 

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA MAL 

SUCEDIDA PELA INTERNET - PRODUTO NÃO ENTREGUE - EMPRESA 

INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO ENTRE A CONSUMIDORA E O 

VENDEDOR DAS MERCADORIAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

empresa ré, conforme conjunto probatório apresentado nos autos, presta 

serviços de intermediação de pagamentos, um mecanismo eletrônico pelo 

qual a parte optou por realizar o pagamento ao vendedor das mercadorias. 

2. A requerida comprovou que não vendeu os vestidos, bem como não se 

comprometeu a entregá-los. 3.A ré evidenciou que disponibiliza 

mecanismo para garantir o ressarcimento ao comprador (denominado de 

"disputa"), no caso de não entrega da mercadoria, desde que a 

ferramenta fosse acionada dentro do prazo pactuado entre as partes. 4.A 

consumidora teria o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, havendo, 

portanto, tempo hábil para solicitar a "disputa". 5.Restou comprovado que 

a autora foi omissa ao não abrir a "disputa", permitindo a liberação dos 

valores bloqueados ao fornecedor. 6.A demandante não demonstrou o 

fato constitutivo de seu direito, restando ausente a legitimidade passiva da 

ré e a falha na prestação do serviço, bem como a configuração de 

qualquer ato ilícito a ser indenizado por ela. 7.Apelo não provido.” (TJ-PE - 

APL: 5090277 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de 

Julgamento: 10/10/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 18/10/2018) Face ao exposto, acolho a ilegitimidade 

passiva da ré e, via de consequência, JULGO e DECLARO, por sentença, 

EXTINTA a “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos 

Materiais e Morais” promovida por IZANETE GONÇALVES DA SILVA, em 

desfavor de PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A, com qualificação nos autos, 

e o faço com amparo no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, 

condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe 

de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, CPC), bem 

como, ao pagamento das custas processuais, devendo ser observado, no 

caso, o disposto no artigo 98, §3º do códex legal. Transitada em julgado, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 28 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010215-65.2019.8.11.0003

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:

DAVID LEHMEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010215-65.2019 Ação: Carta Precatória (Busca e Apreensão) Juízo 

Deprecante: Cuiabá - MT Autor: Banco Bradesco Financiamentos S/A. 

Réu: David Lehmen. Vistos, etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, com qualificação nos autos, ingressa neste juízo com a presente 

“Carta Precatória” em desfavor de DAVID LEHMEN, com qualificação nos 

autos, postulou pelo arquivamento da presente medida (ID 28859464), 

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 BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de DAVID LEHMEN, 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, 28 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010347-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO XAVIER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010347-93/2017 Ação: Arbitramento de Honorários Advocatícios 

Autor: Elson Rezende de Oliveira. Réu: José Roberto Xavier. Vistos, etc. 

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via sua 

bastante procuradora, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios’ em desfavor de JOSÉ ROBERTO 

XAVIER, com qualificação nos autos, aduzindo: “Que, o autor fora 

procurado pela companheira do Sr. Christian Almeida Xavier para realizar 

uma série de serviços na esfera criminal em seu favor; que, o autor 

exigira que fosse alguém com poderio econômico para poder adimplir o 

trabalho a ser realizado; que, o autor acabara sendo contrato pelo réu 

para realizar a defesa em plenário de Júri em que seria submetido o seu 

filho a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri de Rondonópolis-MT, 

dentre outros serviços; que, o Sr. Christian, filho do réu, fora submetido ao 

plenário do Júri e absolvido, tendo o autor realizado a sua defesa; que, na 

realização do contrato verbal entre as partes, o autor conhecendo o réu 

(empresário), deixara de realizar o contrato escrito, em vista que fora 

contratado para realizar todos os atos para a efetiva defesa do réu; que, 

foram interpostos dois habeas corpus perante o Superior Tribunal de 

Justiça (Hc nº265765 e Hc nº264650); que, fora realizado a defesa em 

Plenário do Júri do Sr. Christian; que, fora contratado para realizar a 

Revisão Criminal nº18510/2013, a qual restara exitosa em que reduzira a 

pena do Sr. Christin de 20 (vinte) anos de reclusão por homicídio 

duplamente qualificado para 16 (dezesseis) anos de reclusão; que, do 

resultado da Revisão Criminal que contara com sustentação oral, restara 

contratado o pedido de progressão de regime para o semiaberto onde 

restara exitosa a progressão do Sr. Christhian, saindo, assim, da cadeia, 

após (05) cinco meses de trabalho; que, mesmo sendo os trabalhos 

exitosos, após o término destes, o réu, simplesmente, negara-se a assinar 

o contrato; que, o réu adimplira somente o montante de R$4.000,00 (quatro 

mil reais); que, o caso de homicídio, tratava-se de caso de grande 

repercussão na cidade de Rondonópolis-MT (homicídio de Policial Militar), 

razão pela qual, o empenho do profissional foi determinante para a 

resolução do caso; que, com o escopo de demonstrar que o réu quem 

contratara os serviços deste advogado, respondendo a pergunta 

elaborada por pelo excelentíssimo magistrado, Dr.Wladymir Perri, o réu 

dissera que ele quem contratara o autor para a defesa de seu Filho; que, 

de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT, a atuação em plenário 

corresponde à importância de R$17.601,00 (dezessete mil, seiscentos e 

um reais), o pleito de habeas corpus corresponde à importância de 

R$5.280,30 (cinco mil, duzentos e oitenta reais e trinta centavos); que, 

analogamente ao habeas corpus, o pleito de progressão de regime deverá 

ser arbitrado no importe de R$3.520,20 (três mil, quinhentos e vinte reais e 

vinte centavos); que, seja arbitrada a importância de R$880,05 (oitocentos 

e oitenta reais e cinco centavos) a título de ‘deslocamento até a capital’ e a 

importância de R$2.640,15 (dois mil, seiscentos e quarenta reais e quinze 

centavos) a título de sustentação; que, descontada a importância 

adimplida pelo réu, os honorários devem ser arbitrados no importe de 

R$36.481,70 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta 

centavos); que, o contrato verbal é o fundamento fático-jurídico da 

pretensão ora em debate; que, não resta dúvida que o contrato firmado de 

forma verbal tem plena validade jurídica; que, a prestação de serviço 

profissional de advocacia assegura aos inscritos na OAB o direito aos 

honorários convencionados; que, mesmo que não avençados por escrito, 
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ainda assim, esse profissional tem os mesmíssimos direitos ou tocante à 

verba honorária contratual, entrementes fixada por arbitramento, nos 

termos da Lei nº8.906/94, art. 22, § 2º; que, os valores aqui cobrados 

encontram guarida na tabela da OAB/MT, valores esses que não podem 

ser minoradas, sob pena de aviltamento dos honorários, assim, requer a 

procedência da ação, condenando a ré nos ônus de sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$36.481,70 (trinta e seis mil, 

quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos).” A audiência de 

conciliação resultara inexitosa, conforme documento de (fls.175/176 – 

correspondência ID 19232825 a ID 19232828). Devidamente citado, 

contestara o pedido (fls.180/190 – correspondência ID 19955151 a ID 

19955404), onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo 

autor, dizendo: “Que, inicialmente, ressalta a tempestividade da 

contestação, nos termos dos artigos 40 e 128, I, da Lei Complementar 

nº80/84, bem como, o teor do artigo 186 do Código de Processo Civil; que, 

preliminarmente, argui ilegitimidade passiva, eis não há relação jurídica 

entre o autor e o réu, devendo a presente ação ser extinta nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; que, no mérito, o 

requerido procurou cerca de (03) três advogados para conseguir a 

liberdade de seu filho; que, em todas as relações firmara contrato de 

honorários, bem como, efetuara o pagamento dos serviços contratados, o 

que resultara em uma grande perda financeira para o réu; que, 

encontrava-se sem condições de firmar um novo contrato com o autor; 

que, o réu se negara a assumir qualquer compromisso com o autor, 

tampouco, procurara os serviços do mesmo, pois, conforme já 

mencionado a companheira de seu filho teria assumido as 

responsabilidades, inclusive, a mesma já teria efetuado o pagamento da 

importância de R$7.000,00 (sete mil reais), conforme declarado 

verbalmente pela Srª. Emily; que, conforme narrado acima, todo e qualquer 

débito cobrado na presente ação deve ser realizado em desfavor de quem 

o efetivamente o contratara, no caso a Srª. Emily e/ou Sr. Christian de 

Almeida Xavier, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos, 

peticionando sob o manto da assistência judiciária”. Sobre a contestação, 

manifestou-se a autora (fls.191/202 – correspondência ID 19970961 a ID 

19982380). Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual 

pedido de dilação probatória (fls.203/204 – correspondência ID 20095855), 

oportunidade onde as partes pugnaram pela instrução processual às 

(fl.205 – correspondência ID 22207958 e fl.206 – correspondência ID 

22275989). A audiência de instrução com oitiva das partes e duas 

testemunhas da parte autora, ocorrera dia 04 de fevereiro de 2.020, às 

13:30 horas, designando-se entrega de memoriais, em conformidade com 

os documentos de (fls.378/404 – correspondência ID 28838646 a ID 

28837138), os quais foram apresentados às (fls.406/414 – 

correspondência ID 29239098 e fls.417/427 – correspondência ID 

29465300 a ID 29494806), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Prefacialmente, considerando-se o petitório e 

documentos de (fls.417/427 – correspondência ID 29465300 a ID 

29494806), hei por bem tornar sem efeito a certidão de (fl.416 – 

correspondência ID 29370513). Ademais, determino a Senhora Gestora 

que atente-se ao rito processual, eis que a nomenclatura empregada na 

certidão de (fl.308 – correspondência ID 28693966) encontra-se, 

totalmente, equivocada, eis que o presente feito consubstancia-se em 

processo de conhecimento. Trata-se de ação ordinária para arbitramento 

de honorários advocatícios, na qual a parte autora alega ter laborado 

como patrono do filho réu – Sr. Christian Almeida Xavier – e, elenca nos 

presentes autos uma relação de atividades advocatícias desempenhadas 

(Sustentação em Plenário de Júri, Dois Habeas Corpus, Pedido de 

Progressão de Regime, Sustentação Oral, Deslocamento até Cuiabá – 

Diária Profissional e Revisão Criminal), a fim de que – quanto a estes – 

sejam arbitrados honorários advocatícios, eis que o réu não assinara 

contrato de prestação de serviços, tendo o mesmo sido firmado, apenas e 

tão somente, de forma verbal. 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 parcial acolhimento, 

pois, o réu não apresentara resistência/documentos em sua peça 

defensiva, assim, entendo que há provas suficientes a respaldar a 

pretensão posta à liça. Dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil: 

“Art. 373 – O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” O eminente 

tratadista José Frederico Marques explica a regra: “As normas produtoras 

de efeitos jurídicos constituem, em última análise, verdadeiras 

configurações abstratas de fatos e acontecimentos, a cuja existência se 

prendem as conseqüências de ordem jurídica que os preceitos legais 

prevêem e disciplinam. Necessário é, por isso, que a pessoa pretenda 

obter esses efeitos jurídicos previstos nas normas e regras da lei, prove e 

demonstre a existência dos fatos e de onde tais efeitos se originam. 

Corolário desse fenômeno é a regra de que ‘cada parte suporta o ônus da 

prova sobre a existência de todos os pressupostos – inclusive negativos 

– das normas sem cuja aplicação não pode ter êxito sua pretensão 

processual’. Como os fatos indicados pelo autor são elementos 

constitutivos do pedido que deduziu em juízo, cabe-lhe o ônus de provar 

esses fatos para que sua pretensão seja acolhida e julgada procedente.” 

(Manual de Direito Processual Civil, São Paulo, Saraiva 1977, Vol. II, pág. 

188/189). Assim, o ditame plasmado no artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, indica que compete ao autor fazer prova dos fatos 

constitutivos de seu direito. Consoante à doutrina processual, fato 

constitutivo é aquele que é apto a dar nascimento à relação jurídica que o 

autor afirma existir ou ao direito que dá sustentação à pretensão deduzida 

pelo autor em juízo. A consequência do não-desincumbimento do ônus da 

prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido, entretanto, 

dos elementos colacionados ao ventre dos autos, vê-se sem sombra de 

dúvidas que o reclamo da parte autora encontra-se em sua maioria, 

devidamente alicerçado em elementos sólidos a dar sustentáculo à 

questão. Saliente-se que a parte autora aponta a importância de 

R$36.481,70 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta 

centavos) como sendo o possível montante a ser arbitrado a título de 

honorários advocatícios, os quais englobariam os honorários advocatícios 

referentes aos trabalhos realizados, nos termos do ‘quarto parágrafo’ de 

(fl.08 – correspondência ID 11188744, fl.03). Destaque-se que no caso, 

as alegações devem vir respaldadas de provas sérias, a seu cargo, 

isentas de paixões e, no presente feito, é certo que fora oportunizada a 

juntada de documentos e a oitiva de testemunhas, tendo ambas as partes 

optado pela apreciação das provas já aportadas aos autos e audiência de 

instrução e julgamento com oitiva das partes e duas testemunhas da parte 

autora (fls.378/404 – correspondência ID 28838646 a ID 28837138). Pois 

bem, é fato incontroverso nos autos que as partes firmaram um contrato 

de prestação de serviços advocatícios com a prefixação de honorários 

advocatícios. A parte autora comprovara nos autos que patrocinara a 

Revisão Criminal sob nº18510/2013 às (fl.51 – correspondência ID 

11188837 e fls.122/131 – correspondência ID 11188866 a ID 11188873), 

Habeas Corpus nº264650/MT (2013/0036264-8) e nº265765 

(2013/0060267-9) às (fls.15/16 – correspondência ID 11188751 a ID 

11188757 e fls.52/53 – correspondência ID 11188842 a ID 11188850), 

Atuação/Sustentação em Plenário de Júri às (fls.18/ – correspondência ID 

11188764, fl.01 a ID 11188768, fls.41/50 – correspondência ID 11188780 a 

ID 11188836, fl.02), Atuação no Feito sob nº2559-66.2011.811.0064 

(Código – 338755, Número Antigo nº322/2011), em trâmite na Quarta Vara 

Criminal, denominada Execuções Penais, atuação esta que o autor intitula 

como “Pedido de Progressão de Regime”, de (fls.96/121 – 

correspondência ID 11188859). Ademais, da mídia audiovisual constante 

de (fl.145 – correspondência ID 11189012) é possível compreender que o 

réu contratara o autor para a atuação, aos menos, junto ao Tribunal do 

Júri, eis que quando indagado quantos advogados contratara para o réu 

daquela ação (Sr. Christian Almeida Xavier), respondera “três, com o 

Doutor aí” (00’23’’-00’25’’, fl.145 – correspondência ID 11189012) (art.373, 

I, CPC); em contrapartida, a parte ré não desconstituíra tal prova, ônus 

este que lhe incumbia (art.373, II, CPC). Outrossim, as testemunhas da 

parte autora, ouvidas na audiência de instrução realizada, no dia 04 de 

fevereiro de 2.020, às 13:30 horas, indicam quem o réu contratara os 

serviços do autor. A testemunha Beniana Martins Coimbra Brum, 

questionada se se recordava do réu no escritório do autor, respondera 

“lembro vagamente uma vez” (02’05’’, fls.390/392 – correspondência ID 

28839846 a ID 28839849); que, perguntada se alguma vez recebera 

ordens de efetuar cobranças ao réu, informara positivamente (02’13’’, 

fls.390/392 – correspondência ID 28839846 a ID 28839849); que, certa 

vez, após cobrar o réu a “Srª. Fátima, que é irmã dele ainda foi levar um 

valor” (02’56’’, fls.390/392 – correspondência ID 28839846 a ID 28839849); 

que, inquirida se tentara colher a assinatura do réu em contrato, 

asseverara “sim” (03’15’’, fls.390/392 – correspondência ID 28839846 a ID 

28839849); que, indagada por quanto tempo cobrara a assinatura e 

valores do réu, dissera “por quase dois anos” (03’46’’, fls.390/392 – 

correspondência ID 28839846 a ID 28839849); que, declara que vira o 
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contrato de honorários advocatícios, mas não o lera (04’14’’, fls.390/392 – 

correspondência ID 28839846 a ID 28839849); que, ao ser questionada 

pelo magistrado se em alguma momento o réu argumentara o porquê de 

não assinar o contrato, declarara “não” (05’36’’, fls.390/392 – 

correspondência ID 28839846 a ID 28839849). Na mesma perspectiva, a 

testemunha, Srª. Luciene Torquato dos Santos, perguntada se conhecia o 

réu, respondera categoricamente “sim” (02’36’’, fls.400/402 – 

correspondência ID 28839883 a ID 28839888), bem como, que o mesmo já 

fora ao escritório do autor; que, indagada se o advogado/autor cobrara 

mais alguém “no processo do Christian”, declarara “não” (03’26’’, 

fls.400/402 – correspondência ID 28839883 a ID 28839888); que, inquirida 

se em algum momento o réu dissera “eu não devo nada pro Doutor”, 

asseverara “não” (03’31’’, fls.400/402 – correspondência ID 28839883 a ID 

28839888); que, ao ser esquadrinhada se o réu disse que não contratara 

o autor, informara “não” (03’38’’, fls.400/402 – correspondência ID 

28839883 a ID 28839888); que, questionada pelo magistrado se em algum 

momento o réu efetuara pagamento, respondera “sim” (07’03’’, fls.400/402 

– correspondência ID 28839883 a ID 28839888) não lembrando de valores, 

lembrando-se apenas de que o réu efetuara dois pagamentos (07’16’’, 

fls.400/402 – correspondência ID 28839883 a ID 28839888); que, declara 

ter conhecimento do autor ter firmado outros contratos verbais com 

clientes do escritório (08’11’’, fls.400/402 – correspondência ID 28839883 

a ID 28839888). No que diz respeito à cobrança em razão do 

deslocamento, no importe de R$880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco 

centavos), hei por bem rejeitar, eis que a parte autora não se 

desincumbira do ônus que recaia sobre si, pois, que não carreara aos 

autos os comprovantes de suas despesas com o deslocamento até a 

Capital Matogrossense (art.373, I, CPC), bem como, creio que tais 

despesas estejam englobadas pela tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional Mato Grosso quando do arbitramento do procedimento 

“Sustentação Oral em recursos Ordinários”, no importe de R$2.640,15 

(dois mil, seiscentos e quarenta reais e quinze centavos). No mesmo trilho, 

no concernente à Sustentação Oral realizada na Revisão Criminal sob 

nº18510/2013, compulsando os fólios processuais, especialmente as 

(fls.122/131 – correspondência ID 11188866 a ID 11188873), não fora 

comprovado sequer que houvera o pedido de sustentação oral, quiçá que 

ela fora realizada, eis que ausente do relatório do acórdão proferido em 09 

de julho de 2.013 (fl.124 – correspondência ID 11188866, fl.03), 

demonstração esta que competia ao autor (art.373, I, CPC). Assim sendo, 

por certo que cabível o arbitramento dos honorários, sem que haja ofensa 

aos princípios da autonomia da vontade, boa-fé contratual, função social 

do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, excluindo, neste 

caso, o arbitramento em relação ao Deslocamento até Cuiabá – Diária 

Profissional e à Sustentação Oral na Revisão Criminal, eis que ambos os 

casos não fora comprovada a execução do serviço e/ou ato. Portanto, 

restou suficientemente comprovado que a parte autora laborara 

regularmente nos procedimentos de Revisão Criminal sob nº18510/2013, 

Habeas Corpus nº264650/MT (2013/0036264-8) e nº265765 

(2013/0060267-9), Atuação/Sustentação em Plenário de Júri, Atuação no 

Feito sob nº2559-66.2011.811.0064 (Código – 338755, Número Antigo 

nº322/2011), em trâmite na Quarta Vara Criminal, denominada Execuções 

Penais, atuação esta que o autor intitula como “Pedido de Progressão de 

Regime”, elencados junto à exordial, fatos que não foram impugnados pela 

parte requerida, pelo contrário, esta confirmara que a parte autora 

efetivamente trabalhara nos aludidos feitos/procedimentos, limitando-se 

apenas a reiterar que a contratação não fora feita por si mesmo, mas, sim, 

por terceiros (Sr. Christian Almeida Xavier e/ou sua companheira Srª. 

Emily). Consubstanciado, portanto, que a parte autora efetuara os 

serviços para os quais fora contratada, tendo já recebido a importância de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) pelos serviços, recusando-se, após 

determinado tempo o réu a adimplir com a obrigação contratual, sendo, 

consequentemente, o arbitramento de honorários advocatícios a medida 

adequada ao caso em concreto. No caso em desate, a parte autora pugna 

pelo arbitramento dos honorários contratuais segundo a tabela fornecida 

pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Matogrossense, o que é 

admitido pela jurisprudência, ei-las: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO VERBAL 

- ARBITRAMENTO JUDICIAL - TABELA DA OAB - POSSIBILIDADE - 

JUSTIÇA GRATUITA - PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. A 

ausência de contrato escrito estabelecendo a forma de remuneração do 

profissional não impede que o contratado busque o arbitramento judicial 

dos honorários, os quais devem ser fixados em consonância com a tabela 

da Ordem dos Advogados do Brasil. A parte assistida pela Defensoria 

Pública faz jus à suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC.” (TJ-MG - AC: 10105130272922001 MG, 

Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de 

Publicação: 18/02/2020) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. 

SERVIÇOS PRESTADOS. COMPROVAÇÃO. ARBITRAMENTO. TABELA DA 

OAB/DF. POSSIBILIDADE. ÊXITO DA AUTORA EM METADE DOS PEDIDOS. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DISTRIBUÍDOS ADEQUADAMENTE. 1. Comprovada a 

prestação de serviços advocatícios contratados de forma verbal, sem 

provas do percentual entabulado a título de honorários, tendo em vista o 

ajuste verbal firmado, o valor da remuneração deve ser fixado pelo juiz. 2. 

Constitui parâmetro razoável para arbitramento de honorários advocatícios 

na sentença, a tabela de honorários disponibilizada pela OAB/DF, nos 

termos do artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que 

dispõe que ?Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são 

fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o 

trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos 

estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB?. 3. 

Na espécie, a tabela disponibilizada pela Seccional da OAB/DF dispõe 

como parâmetro para a atuação nas ações trabalhistas o percentual de 

remuneração que varia entre 10% e 30% do valor da causa. 4. Se a 

autora logrou êxito tão somente em metade de seus pedidos, de igual 

importância aos que foi sucumbente, há de ser reconhecida a 

sucumbência recíproca e equivalente. 5. Apelação desprovida.” (TJ-DF 

00217798020168070001 DF 0021779-80.2016.8.07.0001, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 10/07/2019, 1ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/07/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. SERVIÇO 

PRESTADO. PROCURAÇÃO REVOGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 

NECESSÁRIA. TABELA OAB. OBSERVADA. CRITÉRIOS DO CPC. 

CONSTATADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. 1. Verificada 

a efetiva prestação de serviços advocatícios e, diante da ausência de 

comprovação de quaisquer prejuízos processuais aos apelantes e/ou 

eventual culpa da causídica por supostos prejuízos, verifico que razão 

não assiste aos recorrentes em suas insurgências, afigurando-se, 

portanto, devido o arbitramento dos honorários advocatícios pleiteados 

nessa demanda. 2. Com a revogação do mandato do advogado, impõe-se 

a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono que 

anteriormente representou a parte, com observância dos critérios contidos 

nas alíneas do § 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, as quais se 

referem ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, 

a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para seu serviço, bem como as recomendações contidas na 

tabela de honorários elaboradas pela OAB, sendo que esta última traz 

valores orientadores do entendimento do magistrado, e não determinantes, 

o que restou respeitado, in casu. 3. Majoro os honorários recursais. 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-GO - 

Apelação (CPC): 03466095320148090065, Relator: MARIA DAS GRAÇAS 

CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 20/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ de 20/03/2019) “APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA CAUTELAR DE 

ARRESTO ANTECEDENTE. CONTRATO DE RISCO. REVOGAÇÃO DO 

MANDATO NO CURSO DA LIDE. HONORÁRIOS FIXADOS POR 

ARBITRAMENTO JUDICIAL. REFERÊNCIA DE VALOR EXTRAÍDA DA 

TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/RS. A revogação do mandato, a 

extinção prematura da demanda e a ausência de provas acerca do 

proveito econômico obtido extrajudicialmente impedem que a cláusula de 

condição suspensiva produza efeitos, porém, não impede que o advogado 

busque, em juízo, o arbitramento de honorários compatíveis com o trabalho 

realizado enquanto vigente o mandato. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70079129516 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2018) No 

concernente ao arbitramento dos honorários da “Revisão Criminal” sob 

nº18510/2013 (fl.51 – correspondência ID 11188837 e fls.122/131 – 

correspondência ID 11188866 a ID 11188873, fl.01), hei por bem fixar no 

importe de R$2.666,74 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e 

setenta e quatro centavos), em consonância com a tabela da OAB/SP 

(http://www.oabsp.org.br/subs/mogimirim/assistencia-judiciaria/TABELA-D
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E-HONORARIOS-ASS.-JUD), eis que ausente tal arbitramento na tabela 

fornecida pelo site da OAB/MT. No tocante aos Habeas Corpus 

nº264650/MT (2013/0036264-8) e nº265765 (2013/0060267-9) , 

Atuação/Sustentação em Plenário de Júri, Atuação no Feito sob 

nº2559-66.2011.811.0064 (Código – 338755, Número Antigo nº322/2011), 

em trâmite na Quarta Vara Criminal, denominada Execuções Penais, 

atuação esta que o autor intitula como “Pedido de Progressão de Regime”, 

entendo conveniente seguir a tabela da OAB/MT carreada aos autos pelo 

autor (fls.54/89 – correspondência ID 11188856). E mais, o valor devido a 

título de honorários advocatícios deverá ser acrescido de juros de mora a 

partir da citação e correção monetária desde o julgamento desta ação. 

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.288.095 - RO (2018/0102224-0) RELATOR : MINISTRO 

MOURA RIBEIRO AGRAVANTE : CEZAR BENEDITO VOLPI ADVOGADO : 

CÉZAR BENEDITO VOLPI (EM CAUSA PRÓPRIA) - RO000533 AGRAVADO 

: BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : ASTOR BILDHAUER E OUTRO 

(S) - RN007874B LUCILDO CARDOSO FREIRE - RO004751 CIVIL. 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO 

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR 

ATO PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO DO 

ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 

283 DO STF. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO 

DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR INICIATIVA 

DO CLIENTE. ARBITRAMENTO. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO. 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, 

PROVIDO. DECISÃO CÉZAR BENEDITO VOLPI (CÉZAR) [...] Conforme se 

nota, o Tribunal de origem decidiu em desacordo com a jurisprudência do 

STJ que admite a ação autônoma de arbitramento judicial de honorários 

advocatícios como via judicial adequada para a fixação e a cobrança do 

valor correspondente ao trabalho empreendido nos casos em que o 

contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido desfeito de 

forma unilateral por iniciativa do cliente/contratante, ainda que os 

honorários tenham sido pactuados com cláusula condicional de êxito na 

demanda. Sendo assim, é de rigor o retorno dos autos ao Tribunal a quo 

para que aprecie a matéria à luz do entendimento do STJ e proceda ao 

arbitramento dos honorários advocatícios, com base no acervo 

fático-probatório dos autos e conforme entender de direito. Nestas 

condições, com fundamento no art. 1.042, § 5º, do NPC c/c art. 253 do 

RISTJ (com a nova redação que lhe foi dada pela emenda nº 22 de 

16/3/2016, DJe 18/3/2016), CONHEÇO do agravo para CONHECER EM 

PARTE do recurso especial, e nessa extensão, DAR-LHE PROVIMENTO, 

condenando o BANCO ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. 

Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará 

sujeito ao possível cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º). 

Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2018. MINISTRO 

MOURA RIBEIRO Relator” (STJ - AREsp: 1288095 RO 2018/0102224-0, 

Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 04/06/2018) 

[suprimi] (grifei) Diante disso tudo, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a procedência da ação, reconhecendo o trabalho do autor 

desempenhado nos procedimentos de Revisão Criminal sob nº18510/2013, 

Habeas Corpus nº264650/MT (2013/0036264-8) e nº265765 

(2013/0060267-9), Atuação/Sustentação em Plenário de Júri, Atuação no 

Feito sob nº2559-66.2011.811.0064 (Código – 338755, Número Antigo 

nº322/2011), em trâmite na Quarta Vara Criminal, denominada Execuções 

Penais, atuação esta que o autor intitula como “Pedido de Progressão de 

Regime”, descontado o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), que o 

próprio autor informa já ter recebido a título de honorários contratuais 

(‘sétimo parágrafo’ de fl.07 – correspondência ID 11188744, fl.02). Face 

ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis 

à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ‘Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios’ promovida por ELSON REZENDE 

DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, em desfavor de JOSÉ 

ROBERTO XAVIER, com qualificação nos autos, para o fim de condená-lo, 

unicamente, ao pagamento do importe de R$30.348,54 (trinta mil, trezentos 

e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) a título de 

honorários advocatícios (Revisão Criminal sob nº18510/2013, Habeas 

Corpus nº264650/MT (2013/0036264-8) e nº265765 (2013/0060267-9), 

Atuação/Sustentação em Plenário de Júri, Atuação no Feito sob 

nº2559-66.2011.811.0064, Código – 338755, Número Antigo nº322/2011, 

em trâmite na Quarta Vara Criminal, atuação esta que o autor intitula como 

“Pedido de Progressão de Regime”) com correção monetária pelo 

INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão. Condenar o réu, 

também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 98, §3º, 

CPC). Transitada em julgado e pagas as custas devidas, o que deve ser 

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

Rondonópolis-MT, 28 de abril de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005775-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO CANTEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005775-60.2018 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autor: 

Pedro Antonio Canteiro de Souza Réu: N. W. Ferreira de Farias Epp Vistos, 

etc... PEDRO ANTONIO CANTEIRO DE SOUZA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

de Indenização por Danos Morais e Materiais' em desfavor de N. W. 

FERREIRA DE FARIAS EPP, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: 

“Que, no dia 18 de dezembro de 2017, efetuou compra de 04 rejuntes 

quarts flexível e 09 rejunto quarts flexível cinza platina junto à ré, optando 

pelo pagamento de R$ 52,62 (cinquenta e dois reais, sessenta e dois 

centavos); que, o produto estava em falta na loja, mas no dia seguinte 

poderia retirar; que, no dia 19 de dezembro de 2017 retornou à loja, não 

obtendo êxito; que, no dia 20 de dezembro de 2017, apresentou a nota 

fiscal de compra e solicitou a devolução do dinheiro, informando ao 

vendedor que iria comprar os produtos em outra loja, informando, também, 

que os pedreiros que havia contratados estavam parados por falte de 

material e estava pagando suas diárias; que, levou o fato ao PROCOM, 

mas não conseguiu resolver a questão, assim, requer a indenização por 

danos matérias e morais, bem como a condenação da empresa ré nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

10.342,62 (dez mil, trezentos e quarenta e dois reais, sessenta e dois 

centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. 

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação, a qual se 

realizou, não sem obtendo êxito. Devidamente citado, contestou o pedido, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: 

“Que, em momento algum se opôs em restituir o valor desembolsado pelo 

autor, mediante estorno da nota no importe de R$ 52,62 (cinquenta e dois 

reais, sessenta e dois centavos); que, o autor concordou em retirar todos 

os materiais adquiridos em data futura, entretanto, por conta da ausência 

de tempo hábil para readequação do estoque e disponibilização dos 

produtos já no próximo dia 19 de dezembro de 2017, restou pactuado que 

os rejuntes seriam entregues pela ré na residência do autor até as 12:00 

horas do dia 20 de dezembro de 2017; que, houve atraso de 40 minutos 

na entrega, por esse fato, o autor manifestou recusa e procurou o 

PROCON; que, ficou acertado no PROCON que o autor compareceria na 

loja ré para receber o dinheiro de volta, no entanto, recusou-se a levantar 

os valores mediante recibo, dizendo se sentir prejudicado; que, para 

comprovar a boa vontade da ré em solucionar a questão, efetua o 

depósito da quantia apurada R$ 65,84 (sessenta e cinco reais, oitenta e 

quatro centavos); que, no caso não há que se falar em má prestação de 

serviço, via de consequência, indenização, razão pela qual, pugna pela 

improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, houve 

manifestação do autor. Foi determinada a especificação das provas, tendo 

a parte autora requerido o julgamento antecipado da lide (fls. 140 – Id 

27362949); e, empresa ré requereu a produção de prova oral (fl.138/140 – 

Id 27112542), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E 

C I D O: Quanto à matéria afeta à produção de provas, embora a parte 

autora tenham requerido, na petição inicial, não reiterara, tempestivamente, 
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o seu pedido quando instado 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 da parte em especificar e justificar as 

provas que pretende produzir, quando intimada para tanto, implica em 

reconhecer que desistira da produção daquelas provas que indicara na 

inicial. 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. Pedro Antonio Canteiro de Souza 

aforou a presente ação em desfavor do N. W. de Farias & Cia Ltda, 

porque, segundo a inicial, no dia 18 de outubro de 2017, adquirida 

mercadorias junto à empresa ré no importe de R$ 52,62 (cinquenta e dois 

reais, sessenta e dois centavos), todavia, a mesma não fora entregue. 

Procurou o PROCON, não obtendo êxito na solução, razão pela qual, 

busca ser indenizado em danos material e moral. Analisando os 

argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das 

provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece 

acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, 

entendo que não há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela 

ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, 

que tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento 

exigia. No caso em desate, restou incontroverso que as partes celebraram 

contrato de compra e venda de mercadorias, havendo pagamento, não 

ocorrendo a entrega conforme combinado, segundo assertivas do autor. 

A empresa ré, assevera que a entrega dos produtos restara agendada 

para o dia 20 de dezembro de 2017, até às 12:00 horas, todavia, houve 

um atraso de 40 minutos, fato determinante para o não recebimento. Diante 

disso, no dia 22 de dezembro de 2017, procurou o PROCON, relatando o 

ocorrido. Intimada, ofereceu defesa asseverando que se propunha 

efetuar a devolução da importância dispendida pelo autor, conforme 

petição datada de 12 de janeiro de 2018) (fl.42 – Id 14364084), o qual não 

compareceu à empresa para o recebimento, e nem informou o porquê. No 

mês de abril de 2018, procura advogado (fl.15 – Id 14363149), não 

havendo nada de errado nesse fato; e, no dia 27 de julho de 2018, 

ingressa com o presente feito (Id-14363034). Pois bem. Para acolher o 

pedido formulado, reparação de danos morais, não basta que a tese 

jurídica deduzida na inicial esteja correta, é indispensável a comprovação 

da existência do fato que tenha dado causa à indenização, ou seja, que o 

fato de não haver ocorrido a entrega da mercadoria no horário aprazado, 

tenha causado transtornos à pessoa do autor. A pretensão indenizatória 

deduzida pelo autor tem por fundamento fático suposta má prestação de 

serviço por prepostos da empresa ré, em razão da não entrega do 

produto adquirido pelo autor na data e horário previamente agendado, o 

que não restou incontroverso nos autos, aliás, fato confirmado pela ré, 

aduzindo que não entregou o produto diante do não recebimento do autor 

em face do atraso de 40 minutos e que em momento algum se negou a 

efetuar a devolução do dinheiro, não o fazendo até então em face da 

renitência do autor em receber. A meu aviso, não ficou configurada lesão 

de natureza moral capaz de gerar a tão decantada indenização por danos 

morais. Frisa-se, o autor não comprovou, em momento algum, os danos 

morais que alega ter sofrido, ônus esse que lhe incumbia, nos moldes do 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na realidade, houve mero 

desencontro, que, mesmo que injusto, não configura, a meu ver, qualquer 

dano à imagem, à intimidade, à vida privada, à honra ou à dignidade do 

autor, não passando o ocorrido, no máximo, de um mero dissabor. Não há 

como negar que a situação narrada nos autos tenha causado 

aborrecimentos a ele. Mas daí a caracterizar o acontecido como dano 

moral indenizável seria certo exagero. O sentimento exacerbado de 

indignação ou o simples aborrecimento, dissabor e incômodo não gera tal 

indenização, sendo certo que o mero desencontro de interesses na 

entrega da mercadoria, sem a demonstração da ocorrência de maiores 

prejuízos, por si só, não se traduz em dano moral. Sobre o tema, eis a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - 

ABORRECIMENTO - LESÃO À HONRA NÃO CONFIGURADA. - Os simples 

aborrecimentos não se erigem em causa de dano moral, não se podendo 

admitir que qualquer transtorno, como a cobrança indevida de débitos de 

cartão de crédito, mediante correspondência fechada e individual, enseje 

reparação, mormente se a parte nem sequer teve o seu nome inscrito nos 

serviços de proteção ao crédito." (TJMG, Apelação Cível n.º 

1.0145.05.215871-7/001, Rel. Des. Tarcísio Martins Costa, p. no DJe em 

14.02.2006). Finalizo, sem a aludida prova, impossível admitir a 

procedência da demanda. De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, competia a autora produzir a prova capaz de suportar a 

sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, e o simples fato 

do cancelamento da passagem não é o bastante. A respeito, ensina 

Cândido Rangel Dinamarco: “Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei 

a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu 

próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo. (...) 

Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova 

relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a 

dos fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito 

alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso”. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, v. III, p.71-73). Eis a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL – 

CADERNETA DE POUPANÇA – REPOSIÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SALDO – CEF – BACEN – LEGITIMIDADE 

PASSIVA – PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR – 1. Nas ações 

destinadas à recomposição de correção monetária de saldos em 

caderneta de poupança, incumbe à parte autora, objetiva e 

especificamente, indicar na inicial a conta, com a respectiva data-base e o 

crédito de correção que alega ter sido a menor, fazendo juntar extratos 

que demonstrem suas afirmações. 2. Sem esse requisito, é inepta a inicial. 

3. (...). 9. Extinto o processo, sem exame do mérito, relativamente aos 

autores Sebastião de Resende Araújo e Mariana Dorotéia Souza Alves, 

por falta de documentos necessários à apreciação do pedido. 10. 

Apelação da Caixa Econômica Federal parcialmente provida, mantendo-se 

a condenação apenas quanto à correção de janeiro/89 na conta nº 

108112-5, de titularidade de Walmir Almada Schneider. Apelação do Banco 

Central do Brasil e remessa oficial providas para afastar a condenação 

dessa Autarquia quanto à correção referente a março/90. (TRF 1ª R. – AC 

200501000329313 – MG – 5ª T. – Rel. Des. Fed. João Batista Moreira – 

DJU 29.08.2005 – p. 141). Assim, diante da falta absoluta de elementos 

que possam respaldar a súplica posta na peça vestibular, só há um 

caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação, mormente no 

que se refere ao dano moral. O caso dos autos, como inúmeros outros 

que assolam o Judiciário, relativo a danos morais, não preenchem as 

condições de procedência, porquanto, deturpam acontecimentos 

cotidianos, com o fim de possibilitar uma reparação econômica de 

acontecimentos corriqueiros, a fim de propiciar indevido ganho de valores 

a quem os postula. Caso inexistisse a reparação moral, tal qual 

estabelecida em nossa Carta Política, certos acontecimentos, com certeza, 
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não teriam tanta repercussão quanto querem os autores das indigitadas 

ações reparatórias. O que ocorre é que, em busca de indenizações os 

‘lesados’ maximizam meras ocorrências do dia-a-dia para, por meio do 

Judiciário, auferirem, ganhos. “Combater a indústria do dano moral, que 

vem crescendo dia-a-dia em nosso país, sempre fundamentada em 

aborrecimentos triviais existentes no cotidiano dos cidadãos, cabendo ao 

julgador identificar os verdadeiros merecedores de indenização, sob pena 

de desvirtuar a finalidade almejada pelo legislador pátrio quando da 

criação do aludido instituto” (TJSC – Apel. Cív. 01.020104-6, rel. Des. 

Dionísio Jenczak) Da doutrina colho entendimento que reputo aplicável ao 

caso sub-judice, assim: “Infelizmente o ser humano tende a abusar daquilo 

que é bom, máxime quando tem sabor de novidade. Podem ser 

encontradas atualmente no Judiciário verdadeiras ‘aventuras jurídicas’ e 

‘vítimas profissionais’ de danos morais, que procuram valer-se da 

evolução do instituto para fins escusos e inconfessáveis, na busca do 

lucro desmedido. Por esta razão, o maior desafio da doutrina e da 

jurisprudência hoje não é mais a aceitação por dano moral, já garantida 

constitucionalmente, mas, paradoxalmente, estabelecer os seus limites e 

verificar em que situação não é cabível. O uso despropositado do instituto 

poderá conduzi-lo ao descrédito e provocar lamentável retrocesso, em 

prejuízo daqueles que dele realmente merecem seus benefícios” (Motta, 

Carlos Dias. Dano Moral por abalo indevido de crédito) No caso, a causa 

patendi deduzida na peça madrugadora indemonstra os supostos danos 

morais dos quais o autor se julga vítima. De forma que, as razões até aqui 

expostas demonstram o que salta aos olhos, ou seja, mesmo se admitindo 

como verdadeiros todos os fatos narrados na inicial, a improcedência é o 

destino do pedido vestibular, porquanto não se revestem de lesividade à 

honra do autor. No que se refere a busca da condenação da empresa ré 

em danos materiais no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 

reais), referente ao pagamento de mão de obra de pedreiros, alicerçado 

no recibo constante de (fl.24 – Id 14363369), não tem como prevalecer, 

pois, não se presta ao fim colimado, ainda mais quando impugnado e não 

ratificado em juízo Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais" promovida por PEDRO ANTONIO CANTEIRO DE 

SOUZA, com qualificação nos autos em desfavor de N. W. FERREIRA DE 

FARIAS EPP, com qualificação nos autos, condenando o autor no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à ação, o qual deverá ser 

atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Autorizo o levantamento da importância 

depositada a (fl.128 – Id 16577810), a favor do autor, mediante as 

cautelas de estilo. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt, 28 de abril de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010645-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SOUSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1010645-51.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Lauro Souza Silva Réu: Banco Losango S/A – Banco Multiplo 

Vistos, etc... LAURO SOUZA SILVA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de BANCO 

LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLO, com qualificação nos autos, e após 

devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção (fls.114/116 – Id 

30405750), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Homologo, parcialmente, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta por LAURO SOUZA 

SILVA, em desfavor de BANCO LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLO, 

todos com qualificação nos autos. Em consequência, tendo a transação 

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

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

de Processo Civil. Custas pelo réu. Transitada em julgado e feitas as 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Roondonópolis-Mt, 28 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: 1000815-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES OAB - MT23357/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA MOREIRA (REU)

 

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

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

autora para se manifestar acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010865-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA NOVAIS DA ROCHA (AUTOR(A))

EDGARD RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDOCILIA MARQUES RUIZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro, bem como para Contestar a 

Reconvenção.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013885-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENASCER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013885-14.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 

EPP REU: RENASCER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Vistos etc. 

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, 

CPC). Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010396-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010396-66.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE SEVERINO DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL S/A 

Vistos etc. Intimada a parte autora a carrear documentação apta a 

justificar a concessão de AJG, assim não o fez, quedando-se inerte, o 

que, por si só, inviabiliza o benefício pleiteado. Faz-se mister destacar que 

os custos dos serviços judiciários exigem pesados investimentos do 

Estado, devendo a gratuidade da justiça, com efeito, ser destinada aos 

efetivamente necessitados. Coadunando com o entendimento profligado 

neste comando judicial trago a colação o seguinte julgado: Número: 53121 

Ano: 2004 Magistrado: DR. CARLOS ALBERTO A. DA ROCHA Ementa: 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - CRITÉRIO OBJETIVO 

FIXADO PELO MAGISTRADO - AGRAVO IMPROVIDO. Ao juiz no uso de 

suas atribuições incumbe fixar os parâmetros para a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, com o fim de se evitar a utilização 

inadequada. Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não 

basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao 

magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo. ISTO 

POSTO, e com espeque no artigo 5º, da Lei 1.060/50, INDEFIRO os 

benefícios da assistência judiciaria gratuita, determinando nova 

INTIMAÇÃO ao requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder 

ao recolhimento das custas processuais devidas, sob pena extinção de tal 

relação processual, sem resolução do mérito. Expeça-se o necessário. 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012592-43.2018.8.11.0003

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:

UESLEI DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012592-43.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: UESLEI DA SILVA 

SANTOS Vistos etc. Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de 

extinção (artigo 485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, o que 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

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

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013153-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MARCIANO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO ANTONIO GONCALVES FILHO OAB - PR15428 (ADVOGADO(A))

JAMIL JOSEPETTI JUNIOR OAB - PR0016587A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Francisco Benedito dos Santos (CONFINANTES)

Neovaldo Joaquim de Souza (CONFINANTES)

Maria Madalena Pereira (CONFINANTES)

 

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

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

no prazo legal, MANIFESTAR-SE nos autos, devendo, para tanto, requerer 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003270-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLAN IMPERMEABILIZACAO LTDA (REU)

MARCOS ANTONIO MENOTTI (REU)

 

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

impulsiono o feito para intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, MANIFESTAR acerca da diligência negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, devendo, para tanto, requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002841-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANA SILVA WAGNER ARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, Contrarrazoar o Recurso interposto de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003754-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.O.MASSINATORI REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME (REU)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005940-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN DANTAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005940-44.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIONATAN DANTAS DE ALMEIDA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 1.010, 

§3º, do CPC[1]). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] § 3º Após as formalidades 

previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 
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independentemente de juízo de admissibilidade.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014620-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE OLIVEIRA SAURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT262280-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGOTTI & FAGOTTI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010180-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA COSTA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010180-76.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDUARDO DA COSTA RIBEIRO REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Já tendo a parte 

recorrida apresentado suas contrarrazões (art. 1.010, §1º, do CPC[1]), 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC[2]). Intime-se. 

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

DE DIREITO [1] § 1º O apelado será intimado para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. [2] § 3º Após as formalidades 

previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independentemente de juízo de admissibilidade.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003074-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMED INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA SALLES JUNIOR OAB - PR29410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A FORNAZARI - ME (REU)

VALTECI GERALDO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003074-97.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): TEMPERMED INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA REU: 

VALTECI GERALDO DA SILVA, A FORNAZARI - ME Vistos etc. Defiro o 

requerimento anterior, e determino a citação do requerido VALTECI 

GERALDO DA SILVA por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o disposto no artigo 257, do CPC. Transcorrido in albis o 

prazo do edital, desde já, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006502-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU FROELICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO CASARIN (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006502-53.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROMEU FROELICH REU: LUIZ ANTONIO CASARIN Vistos etc. 

Antes de decidir sobre o petitório retro, determino seja procedida a busca 

do endereço do requerido junto ao INFOJUD. Com as informações, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requer o 

que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005688-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA SILVA GRACHET (AUTOR(A))

RENATA DA SILVA GRACHET (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: 1005688-41.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): KAMILA SILVA GRACHET, RENATA DA SILVA GRACHET REU: 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. 

Defiro o requerimento de ID 27680843 e, para tanto, determino o 

levantamento da importância depositada na espécie, mediante a expedição 

do competente alvará. Após, em face do adimplemento da obrigação 

encetada na espécie, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009251-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO PINTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009251-72.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEOPOLDO PINTO DE SOUZA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Visando a segura análise 

da necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que, 

eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem 

como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do 

caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002692-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIO BALBINOTTI FILHO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (REU)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (REU)

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO KURZ ROGGIA OAB - MT13301/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002692-70.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ODILIO BALBINOTTI FILHO REU: LUCIANO PORTO AZEVEDO, 

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO, MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO Vistos 

etc. Tendo em vista a certidão lançada no ID 31503273, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009047-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO OAB - MT24862/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CAVALCANTI GARCIA (REU)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009047-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO OAB - MT24862/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CAVALCANTI GARCIA (REU)

 

Intimação do Dr. JOÃO ROBERTO ZILIANI, 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.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001323-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HENRIQUE ASSIS SILVA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001323-07.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VICTOR HENRIQUE ASSIS SILVA REU: SEGURADORA LIDER 

DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Defiro o requerimento 

de ID 26609395 e, para tanto, determino o levantamento da importância 

depositada na espécie (ID 24644016), mediante a expedição do 

competente alvará. No mais, cumpra-se integralmente a sentença 

prolatada no ID 20097396. Após, em face do adimplemento da obrigação 

encetada na espécie, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013497-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FLAVIA CORREA CARDOSO OAB - 915.443.511-00 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013497-14.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): F. C. R. REPRESENTANTE: FLAVIA CORREA CARDOSO REU: 

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos 

etc. Colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida conclusos. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013394-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FARIAS (AUTOR(A))

EDNA GONCALVES VIEIRA (AUTOR(A))

HELENA MARIA DE SOUZA ROCHA (AUTOR(A))

ODENIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

WALTER CARLOS COSTA (AUTOR(A))

ANTONIO ALOISIO KOLLETT (AUTOR(A))

CORACY SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

VALDERI DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

JOSELINO PIMENTEL DE SOUZA (AUTOR(A))

CARLUCIA OLIVEIRA BORGES (AUTOR(A))

DILOMAR DE SOUSA (AUTOR(A))

VALDEMI LEITE BARBOSA (AUTOR(A))

ROSANI MARIA PINTO (AUTOR(A))

VITALINA PEREIRA PATRICIO DA SILVA (AUTOR(A))

EMANUELLE RODRIGUES DA NOBREGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013394-41.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): EMANUELLE RODRIGUES DA NOBREGA, VITALINA PEREIRA 

PATRICIO DA SILVA, ROSANI MARIA PINTO, ODENIR PEREIRA DOS 

SANTOS, HELENA MARIA DE SOUZA ROCHA, EDNA GONCALVES 

VIEIRA, MARIA JOSE FARIAS, JOSELINO PIMENTEL DE SOUZA, VALDERI 

DE OLIVEIRA SOUZA, CORACY SOARES DA SILVA, ANTONIO ALOISIO 

KOLLETT, WALTER CARLOS COSTA, VALDEMI LEITE BARBOSA, 
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DILOMAR DE SOUSA, CARLUCIA OLIVEIRA BORGES 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 etc. Sobre o pedido de ingresso na ação, formulado pela Caixa 

Econômica Federal (ID 27951907), manifestem-se as partes, no prazo de 

10 (dez) 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: 1007640-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PINHEIRO DA SILVA AMARAL (AUTOR(A))

CHARLES AMARAL URUDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007640-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PINHEIRO DA SILVA AMARAL (AUTOR(A))

CHARLES AMARAL URUDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

Intimação do Dr. WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO e EDUARDO SILVA 

MADLUM , 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009495-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDES DE MELO FARIA (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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009495-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDES DE MELO FARIA (REQUERIDO)

 

Intimação do Dr. ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR , para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico 

do sistema PJE como patrono da parte requerida (incluir seu nome como 

advogado no cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, 

sob pena de nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve 

ser praticado em todos os processos, no momento da primeira 

manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009670-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PIMENTEL DE SOUZA (AUTOR(A))

RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIETA DOS SANTOS LEITE (AUTOR(A))

GILON PERES DE SOUZA (AUTOR(A))

JOSE GERALDO ARAUJO BRITO (AUTOR(A))

VALDEMIR ALVES FROIS (AUTOR(A))

IVONE MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES JESUS (AUTOR(A))

SUELY RESENDE FORTUNATO (AUTOR(A))

JESSE CORREIA RAMOS (AUTOR(A))

COSME DAMIAO FREITAS (AUTOR(A))

EFIGENIA FERREIRA SANTIAGO (AUTOR(A))

NILTON RANGEL SOARES (AUTOR(A))

REINALDO PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

EPAMINONDAS BENEDITO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do Dr. PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI E ANA RITA 

DOS REIS PETRAROLI, 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: 1009670-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PIMENTEL DE SOUZA (AUTOR(A))

RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIETA DOS SANTOS LEITE (AUTOR(A))

GILON PERES DE SOUZA (AUTOR(A))

JOSE GERALDO ARAUJO BRITO (AUTOR(A))

VALDEMIR ALVES FROIS (AUTOR(A))

IVONE MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES JESUS (AUTOR(A))

SUELY RESENDE FORTUNATO (AUTOR(A))

JESSE CORREIA RAMOS (AUTOR(A))

COSME DAMIAO FREITAS (AUTOR(A))

EFIGENIA FERREIRA SANTIAGO (AUTOR(A))

NILTON RANGEL SOARES (AUTOR(A))

REINALDO PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

EPAMINONDAS BENEDITO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida ID 29598871, 

requerendo o que de direito.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009886-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DE SOUZA NOGUEIRA (AUTOR(A))

BENEDITO DE JESUS LEITE (AUTOR(A))

MARIA GONCALVES NOGUEIRA (AUTOR(A))

PETRONILIA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

VANUSA DA CONCEICAO SOUZA (AUTOR(A))

OZANETE VELASCO RIBEIRO (AUTOR(A))

GERSON LUIZ MOREIRA (AUTOR(A))

MILSON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

SONIA IZABEL LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIO RODRIGUES (AUTOR(A))

ALOISIO FRANCISCO DA CRUZ (AUTOR(A))

CLEUZA BRAVO PEREIRA (AUTOR(A))

ONILTO ELIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009886-87.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MILSON PEREIRA DOS SANTOS, SONIA IZABEL LOPES DOS 

SANTOS, ONILTO ELIAS PEREIRA, CLEUZA BRAVO PEREIRA, MARIO 

RODRIGUES, BENEDITO DE JESUS LEITE, OZANETE VELASCO RIBEIRO, 

VANUSA DA CONCEICAO SOUZA, ALOISIO FRANCISCO DA CRUZ, 

PETRONILIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARIA GONCALVES 

NOGUEIRA, ADEMILSON DE SOUZA NOGUEIRA, GERSON LUIZ MOREIRA 

REU: BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A Vistos etc. 

Sobre o pedido de ingresso na ação, formulado pela Caixa Econômica 

Federal (ID 28088997), manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011299-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DA SILVA (AUTOR(A))

HERMILON ANTONIO DE SOUZA (AUTOR(A))

IDENELSON SOARES (AUTOR(A))

CANDIDO FACUNDES PEQUENO (AUTOR(A))

SEVERINA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

EVANY DOS SANTOS SOARES (AUTOR(A))

ROGERIO LUIS DE FREITAS (AUTOR(A))

ANA CLAUDIA CARDOSO (AUTOR(A))

JOSE GUEDES DA SILVA (AUTOR(A))

MARCONDES SIRQUEIRA (AUTOR(A))

ANTONIA ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

MARIO DA SILVA (AUTOR(A))

FORTUNATO GOMES (AUTOR(A))

EDNEY BASTOS BARBOSA (AUTOR(A))

NIVALDO NERES DE SOUZA (AUTOR(A))

NOEMIA DE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011299-38.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CANDIDO FACUNDES PEQUENO, MARCONDES SIRQUEIRA, 

ROGERIO LUIS DE FREITAS, JOSE GUEDES DA SILVA, ANA CLAUDIA 

CARDOSO, NIVALDO NERES DE SOUZA, FORTUNATO GOMES, EDNEY 

BASTOS BARBOSA, HERMILON ANTONIO DE SOUZA, MARIA SOCORRO 

DA SILVA, ANTONIA ALVES FERREIRA, NOEMIA DE SOUZA 

GONCALVES, MARIO DA SILVA, IDENELSON SOARES, EVANY DOS 

SANTOS SOARES, SEVERINA GOMES DA SILVA REU: BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A Vistos etc. Sobre o pedido de 

ingresso na ação, formulado pela Caixa Econômica Federal (ID 28797379), 

manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Expeça-se 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007816-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BANDEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

LEONIR ALVES ARANTES (AUTOR(A))

IDALECIO ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANA DALVA DE OLIVEIRA BANDEIRA (AUTOR(A))

ANTONIA MARIA CORDEIRO GOIANO (AUTOR(A))

LINDAURA DIAS CARDOSO (AUTOR(A))

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

SONIA NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

LEONOR LOPES ESTEVES (AUTOR(A))

TEREZA PIMENTA REDLINSKI (AUTOR(A))

NILDETE QUEIROZ RIBEIRO (AUTOR(A))

ANTONIO FERREIRA ALVES (AUTOR(A))

LUZIA SOUZA DIAS (AUTOR(A))

ALDA FRANCISCA MACEDO (AUTOR(A))

NEREVALDO LUCIANO VASCONCELOS DE MORAES (AUTOR(A))

VALTUITE ALVES SOUZA (AUTOR(A))

WEBER SOUZA BARBOZA (AUTOR(A))

DANIELA CHAVES RODRIGUES MORAES (AUTOR(A))

JOSE NUNES DA MOTA (AUTOR(A))

VALDENEIDE DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCISCA BEZERRA LOIOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007816-97.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANTONIO PEREIRA DA SILVA, LINDAURA DIAS CARDOSO, 

ANTONIA MARIA CORDEIRO GOIANO, SONIA NEVES DA SILVA, ANTONIO 

FERREIRA ALVES, LEONOR LOPES ESTEVES, LUZIA SOUZA DIAS, 

NILDETE QUEIROZ RIBEIRO, TEREZA PIMENTA REDLINSKI, ALDA 

FRANCISCA MACEDO, WEBER SOUZA BARBOZA, VALTUITE ALVES 

SOUZA, NEREVALDO LUCIANO VASCONCELOS DE MORAES, DANIELA 

CHAVES RODRIGUES MORAES, JOSE NUNES DA MOTA, VALDENEIDE DA 

SILVA, FRANCISCA BEZERRA LOIOLA, MILTON BANDEIRA DA SILVA, 

ANA DALVA DE OLIVEIRA BANDEIRA, IDALECIO ROSA DE OLIVEIRA, 

LEONIR ALVES ARANTES REU: BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A Vistos etc. Sobre o pedido de ingresso na ação, 

formulado pela Caixa Econômica Federal (ID 27951090), manifestem-se as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010091-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR PEREIRA NEVES (AUTOR(A))

ALESSANDRA DA SILVA RAMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

VILMAR DA CRUZ BERNARDO (AUTOR(A))

LUCIVALDO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALTINO RODRIGUES MIRANDA FILHO (AUTOR(A))

MARTA GOMES PINHEIRO MIRANDA (AUTOR(A))

LAURA REIS DE CAMARGO (AUTOR(A))

ZENI ALVES PEREIRA (AUTOR(A))
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ANTONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

NILCE APARECIDA DIOGO (AUTOR(A))

MARIANA GARCIA LARA (AUTOR(A))

ROSANGELA FERREIRA MIRANDA (AUTOR(A))

SILVIA APARECIDA FREITAS MOTA (AUTOR(A))

VERONICA LAMARQUE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

AIDO PRUDENCIO DE SOUZA (AUTOR(A))

VERA LUCIA DAS NEVES SILVA (AUTOR(A))

PAMELLA ABREU FERREIRA (AUTOR(A))

GIVANILDO FARIAS COSTA (AUTOR(A))

NELCI MARIA SPEISS (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)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - SP75728 (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010091-19.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): NELCI MARIA SPEISS, GIVANILDO FARIAS COSTA, 

ALESSANDRA DA SILVA RAMOS DOS SANTOS, VILMAR DA CRUZ 

BERNARDO, ADENIR PEREIRA NEVES, ALTINO RODRIGUES MIRANDA 

FILHO, MARTA GOMES PINHEIRO MIRANDA, LUCIVALDO JOSE DE 

OLIVEIRA, NILCE APARECIDA DIOGO, ANTONIA MARIA OLIVEIRA DA 

SILVA, LAURA REIS DE CAMARGO, SILVIA APARECIDA FREITAS MOTA, 

AIDO PRUDENCIO DE SOUZA, ZENI ALVES PEREIRA, MARIANA GARCIA 

LARA, VERONICA LAMARQUE DE ALMEIDA, ROSANGELA FERREIRA 

MIRANDA, PAMELLA ABREU FERREIRA, VERA LUCIA DAS NEVES 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 etc. Sobre o pedido de ingresso na 

ação, formulado pela Caixa Econômica Federal (ID 29995420), 

manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Expeça-se 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003290-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (REU)

ITAMBE ALIMENTOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO WALDECK FELIX DE SOUSA OAB - GO15634 (ADVOGADO(A))

SANDRO WALDECK FELIX DE SOUSA OAB - GO22328 (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003290-87.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): R. BALKE & BALKE LTDA - ME REU: ITAMBE ALIMENTOS S/A, 

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP Vistos etc. Tendo em vista a certidão 

encartada no ID 31205605, intime-se, pessoalmente, a parte demandante 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, 

o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005882-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JACOB CHAGAS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005882-70.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PEDRO JACOB CHAGAS NETO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade de 

instrução processual e, ainda em observância aos princípios da 

não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na legislação 

processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem 

produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda 

sua adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010264-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEOFLAN LODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010264-09.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEOFLAN LODI REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que, 

eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem 

como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do 

caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004138-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (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 DESPACHO Processo: 1004138-40.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade de instrução 

processual e, ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do 
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contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil 

(artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem produzir na 

contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda sua 

adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009321-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVO DE OLIVEIRA (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:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009321-26.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE IVO DE OLIVEIRA REU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos 

etc. Dispõe o art. 10 do CPC, que: “O juiz não pode decidir, em grau algum 

de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha 

dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 

matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o petitório 

e documento encartados no ID 27039168. Intime-se. Expeça-se o 

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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001866-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENERCY ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001866-73.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): GENERCY ALVES DE OLIVEIRA RÉU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Defiro a AJG 

postulada na exordial. A tutela antecipada requerida em caráter 

antecedente foi inserida no art. 303, do CPC, vejamos: “Art. 303. Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo.” Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do 

adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados no presente momento processual pelo requerente não 

denotam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao ponto 

de suprimir o contraditório e o direito de defesa do réu. Consigno que, com 

a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores 

elementos para análise da controvérsia encetada na espécie. Deste modo, 

prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno 

ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em 

qualquer fase do processo. Corroborando o entendimento profligado nesta 

decisão trago à colação os seguintes arestos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS QUE NÃO 

TERIAM SIDO CONTRATADOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 

Para concessão de medida liminar é necessário que ambos os requisitos 

do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no presente 

caso. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 

70058589417, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em 16/04/2014)”. 

(destacamos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO 

CONTRATADO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Para concessão de 

medida liminar é necessário que os requisitos do artigo 273 do CPC 

estejam presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065790321, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, 

Julgado em 30/07/2015). Processo AI 70065790321 RS. Órgão Julgador 

Décima Sexta Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça do dia 

05/08/2015. Julgamento30 de Julho de 2015. Relator Ergio Roque Menine”. 

(destacamos) ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela lançado na inicial. Após, 

cite-se o requerido, nos termos do artigo 306, do Código de Processo Civil 

para oferecer, querendo, contestação, com indicação de provas, no prazo 

de 05 (cinco) dias, com as advertências legais. Intime-se. Expeça-se o 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007486-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUCIA DE OLIVEIRA AJALA DE QUEIROZ - ME (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007486-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUCIA DE OLIVEIRA AJALA DE QUEIROZ - ME (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do Dr. ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO e Luiz Antonio 

Ferrari Neto, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007336-85.2019.8.11.0003

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:

JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

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

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que 
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de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005296-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. M. (REQUERIDO)

P. P. T. E. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002393-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AXA SEGUROS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

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

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010675-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILDEMAR GOMES MOREIRA (REQUERIDO)

DANIELA BARRETO DE LIMA (REQUERIDO)

 

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

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002147-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARA RADIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RITA MIRANDA FERREIRA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 823889 Nr: 4258-08.2016.811.0003

 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: LEONARDO VIEIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 

19023A

 Autos n.º 823889 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

Considerando que o requerimento de cumprimento de

sentença deverá ser instruído com demonstrativo discriminado e 

atualizado do

crédito (art. 524, CPC), intime-se a parte exequente para, no prazo de 05

(cinco), providenciar a juntada aos autos do documento referenciado.

Aportando ao feito o demonstrativo de cálculo

supramencionado, procedam-se as retificações pertinentes, eis que o 

presente

feito se trata, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se a parte devedora para pagar o valor

indicado pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser 

consignado

que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da

multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC,

sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a

multa e os honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante

determina o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 729574 Nr: 10245-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO AUGUSTO OLIVEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 729574 – Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 160, defiro o requerimento

de fl. 162 e determino o levantamento da importância depositada na 

espécie,

mediante a expedição do competente alvará.

Após, em face do adimplemento da obrigação, cujo

cumprimento foi requestado neste feito, determino seu arquivamento, 

mediante

as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006147-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006147-09.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: JONATAS GOMES 

Vistos etc. Em sede de juízo de retratação, repiso a argumentação 

lançada na sentença objurgada, MANTENDO-A pelos seus lídimos termos. 

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC[1]). Intime-se. 

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

DE DIREITO [1] § 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os 

autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de 

admissibilidade.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001244-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/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 DECISÃO Processo: 1001244-96.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELIAS ANTONIO DA SILVA REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Compulsando os autos 

vislumbro que a requerida arguiu, preliminarmente, carência de ação em 

virtude da satisfação da obrigação na esfera administrativa. Referida 

preliminar não merece prosperar, mesmo porque é através da realização 

de perícia médica que se constatará a extensão da lesão e, de 

consequência, a satisfação ou não da indenização. Inexistem outras 

preliminares para análise. Registre-se a inaplicabilidade do CDC ao caso, 

de acordo com o atualíssimo entendimento fixado pela 2ª Turma do STJ, no 

REsp 1635398: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1635398 PR 2016/0284872-3, 

Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 

17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017). 

(Grifamos). Por outro lado, não há de se olvidar da adoção, pelo NCPC, em 

seu art. 373, §1º[1], da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, 

ou seja, um permissivo legal a flexibilização e a adaptação da produção da 

prova ao caso concreto, quando a parte adversa tiver maior facilidade de 

produzir uma prova. Nota-se, in casu, com relativa tranquilidade, que a 

parte requerente ocupa nítida posição de desvantagem frente ao poderio 

da requerida, gozando esta de melhores condições de suportar o ônus da 

prova. Portanto, a teor do supracitado artigo, inverto o ônus da prova. 

Incumbirá, assim, à requerida o ônus probatório. Noutro giro, a inversão do 

ônus da prova não significa inversão de seu custeio, mesmo porque 

eventual hipossuficiência a justificar a inversão do onus probandi diz 

respeito a conhecimento e técnica. Ocorre que, em consonância com o 

entendimento albergado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pautado nos princípios da Celeridade e da Economia Processual, 

franqueia-se ao Magistrado a possibilidade de impor ao réu o custeio 

prévio de tal encargo, mesmo quando requerido por ambas as partes. 

Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROVA PERICIAL – 

HONORÁRIOS DO PERITO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA 

– PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PROVA REQUERIDA 

TAMBÉM PELA SEGURADORA - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a 

decisão nega seguimento monocrático a recurso interposto contra a 

decisão que, considerando a celeridade e a economia processual, e no 

intuito de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, impõe à seguradora 

ré o ônus de arcar com os honorários periciais razoável e 

proporcionalmente arbitrados pelo juízo de origem, quando além de esta 

também ter requerido a produção de tal prova, a parte adversa é 

beneficiária da justiça gratuita. (TJMT - AGV: 01111143920158110000 

111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de 

Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/09/2015). (Grifamos). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO DPVAT - PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO - ÔNUS DA SEGURADORA - IML 

RECUSA-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR PERÍCIA CÍVEL - VÍTIMA 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO IMPROVIDO. O IML vem 

se recusando veementemente a quantificar as lesões, o que ocasiona o 

acúmulo de centenas de processos nos quais pende a produção de prova 

pericial. Portanto, inviável a determinação de perícia no IML, porque 

ocorreria a obstrução processual, e ambas as partes seriam prejudicadas 

com a demora no julgamento da ação em virtude da inércia do órgão 

pericial. Considerando a celeridade e a economia processual, e no intuito 

de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, deve-se manter o 

pagamento da perícia sob a obrigação da Seguradora, quando a vítima é 

beneficiária da justiça gratuita . (TJMT - RAI nº 6431/2011, Relatora: Desa. 

Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara Cível, DJ 20/04/2011). (Grifamos). 

Assim, tendo em vista que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, bem como que inexistem outras questões instrumentais a 

serem apreciadas, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido 

da lide a incapacidade laboral/percentual de invalidez do requerente. 

Defiro a realização de perícia postulada pelas parte autora e, para tanto, 

nomeio o médico MARCUS JOSÉ PIERONI, com endereço profissional na 

Rua Acyr Rezende Souza e Silva, n. 2094 – Vila Birigui – 

R o n d o n ó p o l i s - M T ,  t e l . :  ( 6 6 )  3 4 2 6 - 6 7 7 3  e  e - m a i l : 

marcus_josep@hotmail.com, independentemente de compromisso. 

Considerando a natureza da perícia e complexidade fática da demanda, 

arbitro honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de que o feito possa prosseguir, o que faço em consonância com o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Intimem-se as partes para indicar assistente técnico e a parte autora para 

apresentar quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, § 1º II e III). O 

expert deverá indicar a data, hora e local para a realização da perícia, 

devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 20 (vinte) 

dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 466, § 2º, do 

CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimados da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá diligenciar o comparecimento do 

(a) autor (a) à perícia, em prol da celeridade processual. Com a entrega do 

laudo, manifestem-se as partes no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] § 1o Nos casos previstos em 

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
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Processo Número: 1006782-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FIGUEREDO RODRIGUES JUNIOR (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:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006782-87.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JONAS FIGUEREDO RODRIGUES JUNIOR REU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos etc. Cuida-se de ação de ação de ação 

de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por JONAS FIGUEIREDO 

RODRIGUES JÚNIOR em face de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, 

ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial. Citada a requerida ofertou contestação (ID 20026402). Pois bem. 

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de conciliação, passo ao saneamento do feito, com espeque 

no artigo 357, do CPC. De proêmio, ressalto que a necessidade de 

alteração do polo passivo da lide para inclusão da SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, a qual, sem mais delongas, 

NÃO MERECE PROSPERAR, posto que qualquer seguradora integrante do 

consórcio estabelecido pela Lei nº 6.194/74 tem legitimidade para figurar 

no polo passivo nas demandas de cobrança de seguro obrigatório como a 

presente, conforme apontam os seguintes arestos: “APELAÇÃO CIVEL - 

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - DESCABIMENTO - PRELIMINARES REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - 

OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A indenização do seguro DPVAT 

pode ser requerida junto a qualquer Seguradora, desde que esteja 

coligada ao sistema, por força do artigo 7º da Lei nº 6.194/74, que 

estabelece que todas as sociedades seguradoras são obrigadas no 

pagamento do seguro obrigatório e possuem o direito de haver 

regressivamente do proprietário do veículo o valor que desembolsar. Se 

não existe nos autos qualquer recibo ou quitação relativa à indenização 

paga à autora no administrativo pela ITAÚ SEGUROS S/A, não há que se 

falar em ausência de interesse de agir da apelada. Se o pedido da 

apelante não foi formulado no momento oportuno, ou seja, na audiência de 

conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo que se falar em 

cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de mais de 10 anos 

(metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código Civil de 1916) do 

sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a entrada em vigor do 

Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da apelada em pleitear a 

indenização do seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 28/04/2000.[1] 

(destacamos) “APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE JULGOU 

PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE ATIVA - 

INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DPVAT - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido 

de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório 

(DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo a convivente apontada como 

única beneficiária do seguro, é dela o direito de perceber a verba 

securitária, porque tal direito não se submete à partilha por herança. A 

aplicação dos honorários advocatícios no teto de 20% do valor da 

condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no artigo 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil A correção monetária deve incidir a partir da data 

do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.[2]” (grifo 

nosso). “Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo de Instrumento 

992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim Comarca: Franca 

Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 

23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. Acidente de veículo 

Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição da ré pela 

Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de qualquer 

integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do ônus da 

prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a transferência da 

responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais - Valor arbitrado 

compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo improvido.” 

(grifamos). A preliminar de ausência de requerimento administrativo, 

também não merece guarida. A propósito, como cediço, não é exigível o 

exaurimento da via administrativa para se pleitear judicialmente o que se 

entende de direito. “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DPVAT. 

DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 

RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

DESCABIMENTO. Trata-se, como visto no sumário relatório, de ação de 

cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 

6.194/74 (DPVAT), convertida na Lei nº 11.945/2009, julgada parcialmente 

procedente na origem. A ausência de envio de solicitação extrajudicial não 

justifica a extinção da demanda, haja vista a desnecessidade do 

esgotamento da via administrativa, de acordo com a exegese do artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal. Ademais, o requerimento 

administrativo encaminhado à seguradora ré é considerado válido para 

comprovar a pretensão resistida no âmbito administrativo. A verba 

honorária deve ser fixada levando em conta os pressupostos elencados 

no artigo 85, § 2º do CPC/15, ou seja, o grau de zelo do profissional, o 

lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa. 

Manutenção do quantum fixado a título de honorários advocatícios, pois 

atingido os pressupostos básicos referidos alhures. APELAÇÃO E 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.” (TJ-RS - AC: 70079777371 RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 13/12/2018, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018). 

(Grifamos). “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PELA 

MORTE EM ACIDENTE AUTOMOBIlÍSTICO. TETO SECURITÁRIO. 

INEXISTÊNCIA DE FILHOS OU CÔNJUGE. SUCESSÃO NA FORMA DO ART. 

792 DO CÓDIGO CIVIL. PRESENÇA DE TODOS OS DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA LINDE. PRESCINDIBILIDADE DE 

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Os apelados possuem legitimidade e interesse para pleitear a 

indenização do seguro DPVAT referente ao sinistro que resultou no óbito 

de sua tia Acrisanta de Oliveira Espíndola. 2. Sucessão realizada na forma 

do art. 792 do Código Civil, aplicada pela determinação contida no art. 4º 

da Lei nº 6.194/74 (DPVAT). 3. Mostra-se desnecessário o esgotamento 

da via administrativa para ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT. Inteligência do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da 

Reública. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-AM - AC: 

06292672120168040001 AM 0629267-21.2016.8.04.0001, Relator: Maria 

do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 20/05/2019, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019). (Grifamos). 

Assim sendo, REJEITO-A. Outrossim, 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 

laudo, manifestem-se as partes no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso. Número do Protocolo: 27143. Data de Julgamento: 31/03/2010. 

Magistrado: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes. [2] Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. Número do Protocolo: 76224. Data de Julgamento: 

06/04/2010. Magistrado: Des. Orlando de Almeida Perri.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003096-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CAMPOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003096-19.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): SONIA MARIA CAMPOS SOUZA REU: AGIPLAN FINANCEIRA 

S.A Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e danos morais movida por SONIA 

MARIA CAMPOS SOUZA em face de AGIPLAN FINANCEIRA S/AA, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. 

Postula a requerente pela concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça. Pois bem. O preceito constitucional do livre acesso à justiça tem a 

finalidade de permitir que o cidadão possa requerer manifestação do 

Poder Judiciário sem que sua renda seja diminuída, uma vez que já tem a 

necessidade de arcar com os custos de habitação, transporte, 

alimentação, lazer, vestuário, remédios, ensino e saúde. Consigna, assim, 

o art. 98, caput, c/c art. 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3.º Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Sobre o tema, 

ressalto a lição doutrinária[1] “2. Insuficiência de recursos (art. 98, caput). 

Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de 

recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de 

necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento 

máximos. (...). A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de 

viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à 

justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, 

ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar 

recursos e custear o processo.” Com efeito, in casu, tenho que a 

requerente não demonstrou não ter condições de arcar com as custas 

processuais. Frisa-se que a simples declaração de hipossuficiência deve 

ser conjugada em uma interpretação sistemática, considerando a 

superveniência da Constituição da República de 1988, quando, conclui-se 

pela necessidade de comprovação de "insuficiência de recursos", 

conforme dispõe o inciso LXXIV do artigo 5º da Carta Magna. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. I - Para 

que a parte faça jus aos benefícios da gratuidade da justiça deve 

apresentar documentos idôneos que comprovem que ela não tem 

condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 

II - Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF 07169033920198070000 DF 

0716903-39.2019.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 

13/11/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

02/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (negritamos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA NECESSIDADE. O instituto da AJG se destina a deferir a 

benesse legal àqueles que efetivamente não têm condições de arcar com 

as custas processuais, sem comprometimento do próprio sustento, a fim 

de lhes possibilitar o acesso à Justiça. Uma vez indeferido o benefício, 

incumbe ao postulante provar, inequivocamente, a condição de pobreza 

e/ou de necessidade firmada quando do requerimento do benefício. Ante a 

ausência de provas, resta indeferido o benefício NEGARAM PROVIMENTO 

AO RECURSO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70077334068 RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2018). 

(ressaltamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

COMPROMETIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS. NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 

70079620985 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 02/04/2019). (destacamos) Contudo, em que pese as alegações da 

requerente, a mesma deixou demonstrar a hipossuficiência alegada, 

embora regularmente intimada. Assim, em razão da falta de comprovação 

de situação financeira desfavorável ou circunstância específica que 

possa comprometer sobremaneira a subsistência da autora e de sua 

família, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 

Com essas considerações, INDEFIRO a concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça. Por conseguinte, intime-se a parte autora, na pessoa 

de seu advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito (art. 290, CPC). Intime-se. Expeça-se 

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

[1] Breves comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / 

Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli], coordenadores – 1 ed. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004097-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

INTER ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004097-10.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: OSNI FERREIRA DE 

SOUSA Vistos etc. Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas e, 

tendo em vista que partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar pontos 

controvertidos por entender desnecessário. Defiro a realização da prova 

oral postulada pela parte requerida e, para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de NOVEMBRO de 2020, às 16h. 

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do CPC. Intimem-se. Expeça-se 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004463-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MOR MOURA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004463-20.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO MOR MOURA BASTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. JOAO MOR MOURA BASTOS, ajuizou a presente 

ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência, 

em face do BANCO BRADESCO S/A, alegando que teve seu nome 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 33 de 389



negativado em decorrência de compras realizada com cartão de crédito 

cancelado há mais de dois anos. Requer a procedência da ação, para a 

condenação do requerido no pagamento de danos morais, sem prejuízo da 

responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo. Com a inicial 

vieram documentos. Deferida a tutela de urgência postulada na inicial (ID 

4340036). Realizada audiência de conciliação infrutífera (ID 5783013). 

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação (ID 5868260), 

juntando ainda documentos. Em sede de impugnação a parte autora 

rebateu as alegações do requerido, reiterou os pedidos iniciais (ID 

15374558). Instada as partes a manifestarem interesse na produção de 

provas (ID 22042649), a parte autora registrou desinteresse na produção 

de novas provas e postulou o julgamento do feito no estado em que 

encontra (ID 22318144) e a parte ré quedou-se inerte (ID 30230151). É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. De proêmio, não há que se 

falar em preliminar de inépcia da inicial pela ausência de negativação, uma 

vez que o documento juntado no ID 3657425 comprova a inscrição da 

autora em 26/08/2016 no cadastro restritivo do SPC. Em face da ausência 

de outras questões instrumentais a ser enfrentadas neste feito, passo 

desde logo a análise do mérito da lide. Compulsando os autos verifico que 

o autor não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista 

que reconhece a utilização do cartão de crédito em comento, no entanto, 

deixou de apontar a data da solicitação do cancelamento do referido 

cartão e o protocolo correlato, cabendo ressaltar que o valor apontado 

nos ID 5868264 refere-se a juros rotativos e de mora, decorrentes de 

débito remanescente e não de consumo. Em se tratando de ônus da 

prova, urge transcrever o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor.” (grifamos) Sobre o mesmo tema, confira-se os seguintes 

arestos: “RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SOLICITAÇÃO 

DE CANCELAMENTO DO CARTÃO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO 

DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO 

IMPROCEDENTE. A autora informou ser titular de um cartão de crédito junto 

à ré, de modo que foi surpreendida com uma correspondência do Serasa 

informando que seu nome foi incluído por dívida que tinha com a requerida 

por débito de cartão de crédito. Disse que a cobrança é indevida, uma vez 

que o cartão venceu em janeiro de 2012 e não solicitou a renovação. 

Todavia, em que pese a inversão do ônus da prova, aplicada às relações 

de consumo, incumbe à parte autora comprovar, ainda que de forma 

mínima, os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 333, I, 

do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Da análise do conjunto 

probatório acostado aos autos, percebe-se que a autora realizou o último 

pagamento referente à fatura com vencimento em 01/05/2012 no dia 

03/05/2012, o que gerou encargos, sendo a dívida inscrita nos órgãos de 

restrição ao crédito. Dano moral não configurado, na medida em que a 

inclusão do nome da autora no serviço de proteção ao crédito mostra-se 

lícita, pois a ré agiu no exercício regular do seu direito. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005049747, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea,... Julgado em 

11/06/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005049747 RS, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Data de Julgamento: 11/06/2015, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/06/2015).” (destaque 

nosso) “ANULATÓRIA DE TÍTULO PROTESTADO REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO VERBAL ÔNUS 

DA PROVA 1 Autora que não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 

330, inc. I do CPC, deixando de comprovar fato constitutivo de seu direito e 

de rebater as provas e teses apresentadas pela ré em sua réplica, 

devendo arcar com as consequências daí advindas; 2 Empresa 

contratada para administrar os valores decorrentes da alienação de cotas 

e retirada de empresa de participação em outra sociedade empresária. 

Prestado o serviço, inviável a declaração de inexistência de débito, sendo 

possível o protesto da duplicata emitida para sua representação. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 01896204720088260100 SP 

0189620-47.2008.8.26.0100, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 10/06/2013, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 17/06/2013)” (grifo nosso) “INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. 

NEGATIVA DE VENDA. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. INVERSÃO QUE 

PRESSUPÕE A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, NÃO SENDO 

OBRIGATÓRIA. Não tendo o autor se desincumbido de provar os fatos 

alegados na inicial, a manutenção da sentença de improcedência é medida 

a se impor. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71004362364, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/11/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004362364 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

12/11/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/11/2013)” (grifamos) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - O ÔNUS DA PROVA PERTENCE À 

AUTORA - ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO 

CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA - INEXISTE DEVER DE 

INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS - 

AC: 11485 MS 2004.011485-0, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data 

de Julgamento: 06/11/2008, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

21/11/2008)” (destaque nosso) Portanto, se é regular a dívida (vencida e 

não paga), e se inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, age o credor 

apenas no exercício regular de direito, não podendo ser condenado ao 

pagamento da indenização, senão vejamos: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL 

ANALISADA COM O MÉRITO - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - 

PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - COBRANÇA LEGÍTIMA, ANTE A 

INADIMPLÊNCIA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA DO NOME EM BANCO DE 

DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso a parte autora, 

ora recorrente, afirma ser indevida a cobrança da fatura de cartão de 

crédito e a negativação de seu nome, por ter efetuado o pagamento da 

dívida. Contudo, não logrou demonstrar o efetivo adimplemento, não juntou 

nenhum comprovante de pagamento da fatura do cartão. Não comprovado 

o pagamento da dívida, no caso, fatura de cartão de crédito, impõe-se a 

manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão 

indenizatória pela repetição do indébito e danos morais. (TJMT - Ap 

87182/2011, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 08/02/2012, Publicado no DJE 24/02/2012)” (grifamos) “DANO 

MORAL - INSCRIÇÃO NO SPC - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DEVER 

DE INDENIZAR - NÃO CONFIGURAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

- VEROSSIMILHANÇA. 1. Comprovado que o banco agiu no exercício 

regular de seu direito, ao incluir o nome do cliente no serviço de proteção 

ao crédito, não há como condená-lo ao pagamento de indenização por 

dano moral. 2. Ausente o requisito de verossimilhança da alegação, não 

se defere o pedido de inversão do ônus da prova.” (TJ-MG , Relator: 

Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 22/01/2013, 

Câmaras Cíveis Isoladas / 18ª CÂMARA CÍVEL).” (grifo nosso) “CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO NO SPC - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PROVA BASTANTE DA DÍVIDA 1 A 

responsabilidade civil das prestadoras de serviço público é de natureza 

objetiva, ou seja, prescinde da configuração da culpa, bastando ao lesado 

comprovar a conduta irregular, o dano experimentado e o nexo de 

causalidade entre ambos. O ofensor, por seu turno, somente se exime do 

dever de indenizar se comprovar a inexistência do nexo causal, a culpa 

exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2 Havendo prova suficiente nos 

autos da regularidade da dívida, não há falar em dano moral em 

decorrência da inscrição negativa em cadastro restritivo de crédito.” 

(TJ-SC - AC: 828289 SC 2010.082828-9, Relator: Luiz Cézar Medeiros, 

Data de Julgamento: 29/03/2011, Terceira Câmara de Direito Público). 

(destaque nosso). 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, tornando sem efeito a decisão de ID 4340036. 

Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 

85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no 

artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG (ID 4340036). 

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001691-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BENTO DA PAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001691-16.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): GILSON BENTO DA PAZ REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. GILSON BENTO DA PAZ, 

devidamente qualificado, propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., também qualificada. 

Alega, em síntese, ser titular da UC nº 6/1778490-1, e que recebera para 

pagamento fatura extraordinária e unilateral no importe de R$ 983,74 

(novecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), referente 

ao mês 11/2017, com vencimento para o dia 29/12/2017. Aduz que a 

apuração do mencionado valor ocorreu à sua revelia, e, segundo a 

Concessionária, fora motivada por problemas técnicos apresentados pelo 

relógio medidor, o que não condiz com a realidade, vez que os lacres 

estavam intactos. Relatando irregularidade nas atitudes da requerida, 

postulou o autor antecipação de tutela para determinar que a requerida 

não suspendesse o fornecimento de energia elétrica à sua unidade 

consumidora, o que restou DEFERIDO no ID. 12155091. Pugna ao final pela 

procedência dos pedidos para que seja declarada a inexistência do débito 

cobrado, bem como condenada a requerida ao pagamento da indenização 

por danos morais, sem prejuízo de custas processuais e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram documentos. Devidamente citada, a 

requerida apresentou Contestação no ID. 13574853, aduzindo, no Mérito, 

que a fatura emitida é legal, uma vez que teria sido calculada nos termos 

da legislação em vigor, tendo a agido no exercício regular de direito. Ainda 

teceu comentários acerca da inexistência do dano moral, pugnando ao fim 

pela improcedência dos pedidos descritos na inicial, juntando documentos. 

Em sede de impugnação (ID. 13940349), o autor rebateu as alegações da 

requerida e reiterou os pedidos iniciais. Instadas a se manifestarem 

acerca da produção de provas, ambas as partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide (ID 22088493 e 22484608). 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” 

(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, o que passo a fazer. O cerne da 

controvérsia cinge-se a exigibilidade do débito de R$ 983,74 (novecentos 

e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), constante da fatura de 

ID. 12148713 - Pág. 1, referente ao consumo de energia elétrica apurado 

na unidade consumidora da autora. Verifica-se de Contestação 

apresentada que a requerida alegou a exigibilidade da fatura de energia 

elétrica por ela emitida, juntando os documentos de ID. 13574831 e ss. 

para a comprovação de suas alegações. Assim, o ônus da prova lhe foi 

atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II do CPC. Para 

sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em referência, 

a Concessionária aduz que, em 11/07/2017, realizou vistoria no 

equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, 

ocasião em que detectara irregularidade na medição da unidade, que 

registrava o consumo energético a menor, lavrando-se, na oportunidade, 

Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI – nº 553385 (ID. 13574840 - Pág. 

1). Narra a requerida que, após adotar o procedimento padrão, revisou o 

quantum energético não aferido no período de 09/2016 a 07/2017, 

conforme previsão expressa do artigo 129 e seguintes da Resolução 

414/2010 – ANEEL, para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o 

débito de R$ 983,74 (novecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro 

centavos), referente à diferença entre a energia utilizada e não 

computada, o que totalizou o equivalente a 1.093 kWh. Afirmou a 

Concessionária que, cumprindo estritamente as determinações das 

normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL), notificou a 

autora de todo o procedimento até então adotado por meio de Carta ao 

Cliente (ID. 13574841 - Pág. 1), bem como das conclusões obtidas, a fim 

de que garantisse o direito ao contraditório, o que tornaria a fatura de 

energia elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício 

regular do seu direito. Além disso, acostou aos autos diversas fotografias 

(ID. 13574835) atestando a ocorrência de DESVIO DE ENERGIA NO 

RAMAL DE ENTRADA no medidor de energia de titularidade da autora. 

Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na 

Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que autoriza a Concessionária de 

fornecimento de energia elétrica proceder com a apuração do consumo de 

energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de 

consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada 

irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso. Sobre o 

tema, calha citar o entendimento pretoriano infra: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CEEE-D. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

1. Não há falar em carência de ação, haja vista que a formulação de 

reclamação pelo consumidor, na via administrativa, não impede à 

distribuidora de energia elétrica o ajuizamento de ação para cobrança do 

seu crédito. 2. Os elementos de prova juntados aos autos demonstram a 

efetiva existência de manipulação no medidor instalado na residência do 

demandado e o registro a menor da energia elétrica efetivamente utilizada. 

3. A recuperação de consumo deve ser realizada a partir do levantamento 

de carga realizado, na forma do artigo 130, inciso III, da Resolução 

Normativa n. 414/2010 da ANEEL. 4. Mostra-se regular a cobrança do 

custo administrativo, no montante fixado no Anexo I da Resolução 

Homologatória n. 1058/2010 da ANEEL. 5. Ônus sucumbenciais 

redimensionados. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. 

(Apelação Cível Nº 70055509350, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/08/2013) 

(grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. É do usuário a 

responsabilidade pela energia consumida e não registrada. No caso 

concreto, a documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de 

irregularidade no medidor e o faturamento a menor em relação ao consumo 

real. 2. Efetivamente, do histórico de consumo do autor, verifica-se que a 

energia elétrica consumida no período da apontada fraude discrepa do 

consumo medido nos meses em períodos anteriores e posteriores à 

irregularidade, legitimando o arbitramento do débito impugnado na ação. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052881224, Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado 

em 29/05/2013) (Grifamos). Portanto, verifica-se do demonstrativo de 

cálculo de 18586369 - Pág. 2, que fora aplicado o disposto no artigo 130, 

inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, levando em consideração a 

média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo 

mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade 

no medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer 

desconformidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma 

vez que respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito em debate. 

Vejamos o que dispõe o artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL, in verbis: “Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para 

proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as 
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diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados 

por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de 

forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170. (...) III – 

utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo 

mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda 

de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) 

ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da 

irregularidade”. (destacamos) Por fim, com relação ao pedido de 

indenização por danos morais, não tendo a autora comprovado a 

irregularidade/ilegalidade da cobrança constante da fatura em litígio, assim 

como efetiva suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a inclusão 

indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a improcedência 

deste pedido é medida que se impõe, até porque não restou evidenciada 

no feito que tenha havido prejuízo de tal estirpe. III - DISPOSITIVO Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica 

debatida, cobrado na fatura acostada aos autos, tornando sem efeito a 

decisão de ID. 12155091. 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

Sentença Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1005250-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA CRISTINA DA SILVA OAB - GO32476 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEIRE HONORIO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005250-15.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: R. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO: 

SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA, GEIRE HONORIO DE SOUZA OLIVEIRA Vistos 

etc. Intimado o autor, por meio de seu patrono, para pagamento das custas 

processuais, assim não procedeu (ID. 31399111). É o sucinto relato. 

Fundamento e DECIDO. A jurisprudência tem se manifestado no sentido de 

admitir o cabimento da extinção do feito sem resolução do mérito, nestes 

casos, conforme podemos verificar nos arestos abaixo: CIVIL. PROCESSO 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA DE 

CITAÇÃO AO OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO DO PATRONO. 

POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDA. 1. Havendo a 

determinação do Juiz a quo para recolhimento das custas do Oficial de 

Justiça para citação da parte requerida e inexistindo qualquer 

manifestação no prazo estipulado, cabe ao Magistrado julgar o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do NCPC. 2. 

Apelação conhecida e não provida. (TJ-AM 06024776320178040001 AM 

0602477-63.2017.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa 

Figueiredo, Data de Julgamento: 30/07/2018, Primeira Câmara Cível). 

(Grifamos). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 

DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte 

Especial, firmou orientação de que o cancelamento da distribuição do 

processo, por ausência de recolhimento das custas iniciais, independe da 

prévia intimação pessoal da parte. (...) AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (STJ. AgRg no REsp n. 1336820/SP, Rel. Min. PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julg. 14/10/2014, DJe 

21/10/2014).(grifamos) APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há necessidade de se intimar pessoalmente 

o autor da demanda antes do cancelamento da distribuição por ausência 

de pagamento das custas iniciais, porquanto é regido pelo art. 257 do CPC, 

que não traz essa exigência. Precedentes do STJ. (TJMT. Apel.Cív. n. 

72320/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 6ª Câm.Cív., Julg. 

04/09/2013, Publ. 09/09/2013).(ressaltamos) Diante do entendimento 

profligado nos julgados acima que se amoldam perfeitamente ao caso sub 

judice, não subsiste outra providência a ser adotada no presente feito que 

não a sua extinção sem resolução de mérito, vez que não procedeu ao 

recolhimento dos emolumentos judiciários. ISTO POSTO, pelas razões já 

expendidas neste decisum, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. Custas 

processuais pelo autor. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003786-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIOGO PAULA MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003786-53.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): THIOGO PAULA MUNIZ REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. THIOGO PAULA MUNIZ, 

devidamente qualificado, propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada. 

Alega que é consumidor dos serviços de energia prestados pela empresa 

requerida através da Unidade Consumidora (UC) n. 6/1110788-5. Relata 

ter sido surpreendido com o recebimento da fatura de vencimento em 

21/03/2017, no valor total de R$ 590,93 (quinhentos e noventa reais e 

noventa e três centavos), na qual, além do consumo mensal - R$ 296,69 -, 

incluía o importe de R$ 294,24 (duzentos e noventa e quatro reais e vinte e 

quatro centavos), a titulo de recuperação de consumo. Assevera que no 

dia 13/06/2017 teve o fornecimento de energia suspenso pela empresa 

requerida. Pugnou pela concessão liminar para que o fornecimento de 

energia à sua UC fosse restabelecido, o que restou DEFERIDO no ID. 

8163518. Pede, ao fim, a procedência dos pedidos iniciais para condenar 

a requerida na obrigação de indenizá-la no importe de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), a título de danos morais, sem prejuízo de custas processuais e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram documentos. Audiência de 

conciliação INFRUTÍFERA (ID. 9401831). Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação no ID. 9409919 aduzindo, em suma, que a fatura 

emitida é legal em virtude da constatação de irregularidades no medidor de 

consumo do autor, tecendo ainda comentários acerca da inexistência do 

dano moral, pugnando pela improcedência dos pedidos descritos na inicial 

e juntando documentos. Em sede de impugnação (ID. 11014252), a parte 

autora rebateu as alegações da parte requerida e reiterou o pedido inicial. 

Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas, 

ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 21437126 e 

21601561). Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. De proêmio, 

registro que entendo não haver necessidade de produção probatória no 

caso em testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos 

na contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que 

permite, desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma 

preconizada no artigo 355, inciso I, do CPC. O cerne da controvérsia 

cinge-se à legalidade do corte de energia em virtude do não pagamento de 

fatura emitida a título de “recuperação de consumo”, como delimitado na 

peça inicial. A solução da lide não demanda maiores digressões. Razão 

assiste ao autor. De proêmio, calha registrar que o procedimento para 

“recuperação de consumo”, e até mesmo a suspensão no fornecimento 
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energético, desde que atendidos os requisitos necessários, são legais. A 

propósito, em recente Tema (699)[1], definiu-se que: “Na hipótese de 

débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho 

medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte 

administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante 

prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado 

correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da 

fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 

vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar 

os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente 

aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” (Grifamos). Ocorre 

que, in casu, não se aventa discussão acerca do procedimento adotado 

ou mesmo de suposta ilegalidade eventualmente encontrada no medidor do 

autor. O debate trazido aos autos restringe-se tão somente à (i)legalidade 

na suspensão do fornecimento de energia em razão de dívida pretérita, a 

título de recuperação de consumo, suspensão esta, aliás, cujo documento 

de ID. 9409977 - Pág. 1 demonstra que de fato ocorreu. E, assim 

limitando-se a discussão, tem-se por vedado o corte no fornecimento de 

energia em virtude do inadimplemento de tais débitos. É que, entende-se, 

possui a requerida meios diversos para obtenção do pagamento do débito 

pretérito que não seja o drástico corte no fornecimento de energia. Nesse 

sentido o entendimento é unânime: RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DEMONSTRADA A IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE 

MEDIÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. CONCESSIONÁRIA QUE SE 

INSURGE AO CRITÉRIO DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E À PROIBIÇÃO DO CORTE DO SERVIÇO 

DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DO DÉBITO EM COBRANÇA. EMPREGO 

DA MÉDIA DE CONSUMO VERIFICADA NOS 12 (DOZE) MESES 

POSTERIORES À CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. 

PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

"Recurso Cível": 71008916413 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, 

Data de Julgamento: 25/10/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: 28/10/2019). (Grifamos). 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). ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002091-64.2017.8.11.0003 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA 

– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS 

PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO 

NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO 

EM ÁREA EXTERNA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO 

CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – 

CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VALOR 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra lícita 

a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia 

elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido 

demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, 

tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL.“A responsabilidade por danos causados 

aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao 

consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser 

imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo 

único) Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em 

patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva (TJ-MT 

- CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10020916420178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data 

de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 11/07/2018). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à 

concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou 

violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. 

Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito 

proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito 

constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da 

concessionária. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por 

dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de 

irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido 

comprovação de fraude (...)”. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO: 00139044620178110055 MT, Relator: NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019) 

(Grifamos). Tendo em vista o corte indevido em serviço essencial, incidiu a 

requerida em evidente ilicitude, o que, por corolário, gera o dever 

indenitário, tratando-se aqui de dano moral “in de ipsa”. APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – RECOMPOSIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

CÁLCULO QUE NÃO CONDIZ COM A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES – 

NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA FATURA – SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO POR DÍVIDA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE 

INJUSTIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA)– QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Se a empresa não demonstra que houve o efetivo uso da 

energia elétrica, fazendo cobrança com base em consumo fictício, 

impõe-se a readequação segundo a média de consumo. O Superior 

Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da 

interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de 

energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, 

em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não pagos. (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG). O dano moral 

decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é “in re ipsa”, sendo 

desnecessária prova do prejuízo dele advindo.(TJ-MT - APL: 

00030084020168110002 33378/2017, Relator: DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2017, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2017). (Grifamos). AGRAVO 

INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – MANUTENÇÃO DO DANO 

MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CONSUMO 

FATURADO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PERÍCIA UNILATERAL – 

RECURSO DESPROVIDO. Não é lícito o corte de energia em razão de 

recuperação de consumo não faturado. O corte indevido de energia com a 

consequente negativação indevida causam o dano moral presumido. Não 

há falar em modificação da decisão monocrática se inexistem elementos 

aptos a  re formar  aquela  dec isão.  (TJ-MT -  AGV: 

00540108420188110000540102018 MT, Relator: DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 22/08/2018, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2018). 

(Grifamos). Isto posto, tenho por caracterizado o dano moral em virtude do 

corte havido, mesmo porque é entendimento assente nos pretórios pátrios 

que o dano moral decorrente de suspensão ilegal é presumido, não 

exigindo prova, portanto, para que seja reconhecido direito à indenização 

nestes casos. Destarte, neste diapasão, nos resta somente fixar o valor 

indenitário decorrente de tal lesão imaterial. O direito à indenização por 

dano moral resta consagrado por força de dispositivo da Lei Maior (CF, 

artigo 5.º, incisos V e X) e, como afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a 

doutrina e a jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance 

desses dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira comentou: ‘A Constituição 
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Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do 

dano moral... Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio 

geral desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se 

definitivamente em nosso direito.” (In “Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. 

Saraiva, pág. 407). No que se refere ao quantum da indenização, a melhor 

doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz 

deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem 

deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância 

outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade 

do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do 

ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e 

comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de 

seus efeitos. In casu, tomando como parâmetro os critérios acima 

referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

requerente foi resultante da conduta ilícita da requerida, entendo que a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece 

de monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou ao demandante. Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, 

perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu 

resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, págs. 63 a 67). Por oportuno, gizo que a estipulação do valor do 

dano moral em importe inferior ao pleiteado pelo requerente não pode ser 

considerada sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do 

seguinte enunciado jurisprudencial: Súmula 326/STJ - Na ação de 

indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. (destaque nosso) 

Por fim, 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 (Súmula 362, do 

STJ) e o dos juros moratórios, sendo ilíquida a obrigação (mora ex 

persona), 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 e considerando o que mais dos 

autos consta, JULGO 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 e com 

espeque no artigo 5o, V e X, da CF/88 e 186 do Código Civil, CONDENO a 

requerida a indenizar o autor no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de danos morais, importe a ser pago pela ré ao demandante de uma 

única vez, 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 honorários advocatícios, que arbitro em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º, do CPC. Preclusas as vias recursais, 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] REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 

25/04/2018, DJe 28/09/2018 (Tema 699)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002116-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INARIA RACIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002116-14.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): INARIA RACIS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. INARIA RACIS, devidamente 

qualificada, propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., também qualificada. 

Alega, em síntese, ser titular da UC nº 18896575, tendo sido surpreendida, 

em setembro de 2015, com o recebimento de uma fatura no importe de R$ 

1.754,75 (mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco 

centavos), englobando um parcelamento de débito no montante de R$ 

1.439,18 (mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos), o 

qual desconhece. Relata ter procurado o PROCON a fim de solucionar o 

ocorrido, oportunidade em que a requerida propôs o parcelamento do 

importe supramencionado em 12 (doze) parcelas mensais, sustentado que 

o valor de R$ 1.439,18 (mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito 

centavos) corresponderia ao consumo de energia não faturada, o que não 

fora anuído pela autora. Aduz que a situação culminou com a negativação 

de seu nome em 26/02/2016 (ID. 1663586 - Pág. 1), motivo pelo qual 

intentou a presente ação e pugnou, em sede de Tutela Antecipada, a baixa 

de toda e qualquer restrição existente em seu nome, bem como a não 

suspensão do fornecimento de energia elétrica à sua UC, o que restou 

DEFERIDO no ID. 12881109. Pugna ao final pela procedência dos pedidos 

para que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como 

condenada a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, 

sem prejuízo de custas processuais e honorários advocatícios. Com a 

inicial vieram documentos. Devidamente citada, a requerida apresentou 

Contestação no ID. 14066143, aduzindo, no Mérito, que a fatura emitida é 

legal, uma vez que teria sido calculada nos termos da legislação em vigor, 

tendo a agido no exercício regular de direito. Ainda teceu comentários 

acerca da inexistência do dano moral, pugnando ao fim pela 

improcedência dos pedidos descritos na inicial, juntando documentos. Em 

sede de impugnação (ID. 15412160), a autora rebateu as alegações da 

requerida e reiterou os pedidos iniciais. Instadas a manifestarem-se 

acerca da produção de provas, ambas postularam pelo julgamento 

antecipado da lide (ID. 22182527 e 22462622). 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); 
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“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, o que passo a fazer. O cerne da 

controvérsia cinge-se à exigibilidade ou não do débito de R$ 1.754,75 (mil, 

setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), 

constantes das fatura de ID. 1932898 - Pág. 4, referente ao consumo de 

energia elétrica apurado na unidade consumidora da autora. Verifica-se 

na Contestação apresentada que a requerida alegou a exigibilidade da 

fatura de energia elétrica por ela emitida. Assim, o ônus da prova lhe foi 

atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II do CPC. Para 

sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em referência, 

a Concessionária aduz que realizou vistoria no equipamento de medição 

de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara 

irregularidade na medição da unidade, que registrava o consumo 

energético a menor. Ocorre que o sustentado pela requerida limita-se ao 

narrado, não trazendo qualquer material probatório que corrobore suas 

alegações e infirme as da autora. Em um simples cotejo das faturas 

acostadas (ID 1932898), vê-se claramente que o débito litigioso (ID. 

1932898 - Pág. 4) discrepa em relação aos demais, possuindo notável 

valor elevado. Logo, para sustentar tal cobrança a maior, deveria a ré 

trazer aos autos informações concretas acerca do procedimento adotado, 

mas assim não o fez. Não tendo, portanto, demonstrado irregularidade no 

medidor da autora a sustentar a cobrança feita em valor excessivamente 

maior que a média de consumo, é de se dar procedência ao pleito autoral. 

Nesse sentido: AÇÃO ANULATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE 

MEDIDOR. PROVA DA FRAUDE. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. - A violação 

do medidor de energia elétrica constitui ilícito penal. Mas não pode ser a 

consumidora responsabilizada por débito cuja origem não ficou 

comprovada, não se podendo afirmar, no caso, que teve origem em fraude 

no medidor de energia, não se desincumbido a concessionária da tarefa 

de comprovar que tenha ocorrido efetivamente uma adulteração no relógio 

- e a fraude não pode ser presumida, ainda mais em processo de 

apuração unilateral, sem a participação do envolvido. (TJ-MG - AC: 

10079100355290001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 

16/07/2013, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

19/07/2013). (Destacamos). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRETENSÃO DE COBRANÇA DO CONSUMO 

PELO PERÍODO EM QUE OCORREU A IRREGULARIDADE - NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA DA FRAUDE - OBRIGAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA DE CONSTANTEMENTE SUPERVISIONAR A 

REGULARIDADE DOS RELÓGIOS MEDIDORES - ÔNUS DA 

CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO - ÔNUS SUCUMBENCIAL. 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. Não é 

possível a cobrança dos valores pretéritos apurados após a revisão do 

faturamento em decorrência da constatação de fraude no medidor de 

energia elétrica sem a demonstração da responsabilidade do consumidor 

pela irregularidade que, nos termos da regra inscrita no artigo 333 do CPC 

e artigo 6º, VIII, do CDC, deve ser feita pela concessionária do serviço 

público. 2. Cabe à concessionária do serviço público supervisionar, 

constantemente, e mês a mês, por ocasião de cada medição do consumo 

de energia elétrica, a regularidade das unidades medidoras, instaurando o 

respectivo procedimento assim que constatada qualquer defeito, falha ou 

fraude. 3. Age negligentemente a concessionária quando não adota essa 

conduta e depois cobra do consumidor, indevidamente, suposta diferença 

de consumo relativamente a meses anteriores à data em que constatou a 

fraude. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MA - APL: 0494562013 MA 

0003014-58.2008.8.10.0001, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, 

Data de Julgamento: 13/02/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 18/02/2014). (Destacamos). RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE 

CONSUMO DECORRENTES DE SUBFATURAMENTO POR IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR. SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO PELO USUÁRIO. COBRANÇA 

QUE CARECE DE COMPROVAÇÃO EXATA DA IRREGULARIDADE. CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA 

REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. APELO 

IMPROVIDO. UNANIMIDADE. A cobrança de diferença resultante de 

irregularidades no medidor subordina-se a prova segura do defeito do 

aparelho, não valendo, para tal fim, a perícia unilateralmente realizada pela 

concessionária, tornando-se ilegal e abusiva. Não é possível a cobrança 

por estimativa em razão de defeito no medidor ou fraude de autoria 

desconhecida, especialmente quando a concessionária não comprova a 

medição periódica prevista em resolução da Aneel. (TJ-RO - RI: 

00216541320088220604 RO 0021654-13.2008.822.0604, Relator: Juiz 

Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 10/03/2010, Turma 

Recursal - Porto Velho, Data de Publicação: Processo publicado no Diário 

Oficial em 18/03/2010.). (Destacamos). Deste modo, a declaração da 

inexistência do débito na forma requerida na inicial é medida que se impõe. 

Logo, carece de fundamento válido a positivação cadastral escudada em 

montante cuja regularidade da cobrança não fora demonstrada pela 

requerida, situação capaz de justificar a reparação por danos morais, o 

que comanda o deferimento da pretensão autoral neste sentido. 

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) Em 

consequência, devida é a condenação da requerida 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). 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, 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 à 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 pelo requerente não pode ser considerada sucumbência 

recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado 

jurisprudencial: “Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por dano moral, 

a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca.” (destaque nosso) Derradeiramente, calha 

registrar que em se tratando de condenação por danos morais, em sede 

de responsabilidade contratual, o termo inicial da correção monetária é a 

data da sentença que os arbitrar e o dos juros moratórios a data da 

citação, consoante leciona o julgado abaixo: EMBARGOS DE 
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DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA 

DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 

DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO 

CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de ampliar 

a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido 

consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação 

econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, 

como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - 

Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há 

que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus 

sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - 

Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a 

conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte.” (Superior 

Tribunal de Justiça Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 

1096560 UF do Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 

2008/0219183-5 Relator: Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 

- TERCEIRA TURMA Data de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 

26/11/2009). (destaque nosso). DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC julgo 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 parte autora o débito litigioso, confirmando-se a Decisão de ID. 

12881109, bem como para CONDENAR a requerida a indenizar a autora no 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente 

a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao 

mês, a partir da citação. CONDENO a requerida ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004589-36.2017.8.11.0003
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BRUNO OLIVEIRA DA SILVA (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:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004589-36.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA REU: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUL MT Vistos etc. BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, devidamente 

qualificado, propôs a presente ação de indenização por dano morais c/c 

indenização por prática de racismo, em face de SICREDI SUL MT – 

COOPERATIVA DE CRÉDITOS DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO, também qualificado nos autos, alegando, em 

síntese, que procurou a agência bancária do requerido localizada nesta 

comarca, para descontar o cheque n°008147. Alega que dentro do banco 

e na fila, foi interrompido por policiais militares, que o retirou da fila e o 

levou para fora da instituição bancária, a pedido da gerência do banco. 

Diante de tais fatos, pugna pela condenação do requerido no pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00, sem prejuízo 

da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo, acostando 

também. Realizada audiência de conciliação infrutífera (ID 9803176). A 

requerida contestou (ID 10033513), alegando preliminarmente sua 

ilegitimidade passiva e no mérito defendendo inocorrência de prática de 

calúnia racial, a inexistência de dano moral e, ao final, pugna pela 

improcedência dos pleitos insertos na exordial, juntando ainda 

documentos. Em sede de impugnação a parte autora rebateu as alegações 

da parte requerida e reiterou os pedidos iniciais (ID 10867863). O feito foi 

saneado, com a designação de audiência de instrução e julgamento (ID 

21621057). Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas 

testemunhas, homologadas as desistências probatórias, ocasião em que 

as partes apresentaram alegações finais remissivas (ID. 26137509). É o 

relatório. Fundamento e decido. Não havendo nenhuma irregularidade ou 

vício a ser sanado, passo à análise do mérito. Neste diapasão, 

compulsando os autos, verifico que a controvérsia encetada na liça 

cinge-se a suposta ofensa à integridade moral do autor causada por 

funcionários do banco réu. Dessa forma, em detida análise dos fatos e 

documentos acostados nos autos, verifico que a parte autora não logrou 

êxito em comprovar que os funcionários do requerido cometeram ato ilícito 

e que tal conduta teria lhe causado dano moral a ser indenizado. Em se 

tratando de ônus da prova, urge transcrever o art. 373 do CPC: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.”(grifamos) Sobre o mesmo tema, confira-se 

os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. AGRAVO RETIDO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO 

DE APRECIAÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA 

OFENSA À HONRA. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME À AUTORA. CALÚNIA 

NÃO CONFIGURADA. NÃO OCORRÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

CONTRA A REQUERENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO 

MORAL. EXEGESE DO ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. I ¿ Não havendo requerimento expresso para apreciação 

de agravo retido em razões da apelação, deixa-se de conhecê-lo por 

faltar-lhe um de seus requisitos de admissibilidade, conforme dispõe o art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil. II ¿ Nas ações em que se pleiteia a 

compensação por dano moral advindo da prática de injúria, calúnia ou 

difamação, é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido (dano 

imaterial), do elemento intencional (dolo ou culpa) e do nexo de 

causalidade (relação entre o fato e o resultado danoso), conforme 

preconiza o artigo 186 do Código Civil. Destarte, inexiste o dever de 

indenizar se a autora ¿ muito embora sustente ter sido ofendida por falsa 

imputação de furto e sofrido discriminação racial no momento em que foi 

demitida da escola em que lecionava ¿ não logra êxito em comprovar ou 

demonstrar por fortes indícios suas assertivas. III - Para ver a sua 

pretensão atendida, tem a autora o ônus de demonstrar a veracidade de 

seus articulados, comprovando satisfatoriamente os fatos e fundamentos 

jurídicos do pedido (art. 333, I, CPC), sob pena de indeferimento da 

pretensão. Se, inversamente, do cotejo das provas, não é possível aferir o 

dano e o ato ilícito alegado, deve ser o pedido da autora julgado 

improcedente. (TJ-SC - AC: 451009 SC 2006.045100-9, Relator: Joel 

Figueira Júnior, Data de Julgamento: 19/08/2010, Primeira Câmara de 

Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Urussanga)” 

(destacamos) “INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE VENDA. 

PROVA. ÔNUS DO AUTOR. INVERSÃO QUE PRESSUPÕE A 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA. Não 

tendo o autor se desincumbido de provar os fatos alegados na inicial, a 

manutenção da sentença de improcedência é medida a se impor. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004362364, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 12/11/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004362364 RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 12/11/2013, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/11/2013)” 

(destacamos) “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. AGRESSÃO VERBAL. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO EVENTO ILÍCITO A DAR 

VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES DA PARTE. AUTORA QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA (ART. 373, I DO NCPC). 

ALEGAÇÃO DE INJÚRIA RACIAL FEITA EM RAZÕES DE RECURSO QUE 

CONSTITUI INOVAÇÃO RECURSAL. - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005945373, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 23/06/2016). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005945373 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, 

Data de Julgamento: 23/06/2016, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 27/06/2016)” (grifo nosso) “DIREITO 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. CALÚNIA 
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E INJÚRIA RACIAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO 

JUIZ. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que se verifique o dano moral supostamente 

experimentado, é imprescindível a demonstração da existência das 

supostas ofensas proferidas pelo funcionário responsável pelo 

atendimento no estabelecimento comercial. 2. Inexiste ilicitude na oitiva de 

pessoas com vínculo de trabalho da pessoa jurídica apontada como 

ofensora (artigo 447 do Código de Processo Civil). 3. Tratando-se de 

testemunha do autor a quem compete o ônus da prova do fato constitutivo 

do direito afirmado com a causa de pedir, a recusa em prestar depoimento 

enseja a condução coercitiva a requerimento da parte interessada, sob 

pena de não poder alegar escusa quanto a dever expresso imposto pela 

lei processual civil (CPC, art. 373, I). Logo, não produzida a prova que 

compete ao autor, o juiz decidirá a lide segundo os elementos que 

informam a instrução processual, consoante critério de julgamento. 4. 

Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07059647720188070018 DF 

0705964-77.2018.8.07.0018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de 

Julgamento: 11/09/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 17/09/2019.)” (ressaltamos) Assim sendo, não restou evidenciado 

na liça que os prepostos da requerida teriam cometido conduta ilegal em 

face do autor, posto que a testemunha ISDAIANE MACIEL BEZERRA 

ouvida em juízo (ID. 26137525), informou que depois de terem ocorrido 

alguns assaltos na agencia em comento, o banco teria passado a 

observar atitudes das pessoas (entrar muito na agencia, ficar olhando as 

câmeras e se aproximar dos vigilantes), solicitando apenas rondas a 

Policia Militar. Nesse sentido, segue o entendimento pretoriano, vejamos: 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM 

POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1 - ABORDAGEM POLICIAL. 

DANOS MORAIS. CONQUANTO O DIREITO PÁTRIO TENHA COMBATIDO É 

A ABORDAGEM POLICIAL VIOLENTA (RESP 978651 / SP), EXCESSIVA 

(ACÓRDÃO N.740562, 20100111414492APC. TJDFT) E ABUSIVA (RESP 

1224151 / CE), A ABORDAGEM POLICIAL PACÍFICA E REGULAR 

CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, NÃO SENDO APTA A 

GERAR DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 2 - DE OUTRA 

PARTE, É DESPIDA DE RESPALDO PROBATÓRIO A ALEGAÇÃO DE QUE O 

GERENTE DO BANCO IMPUTOU AO AUTOR A PECHA DE SUSPEITO DE 

CRIME. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF - ACJ: 

20130110430536 DF 0043053-08.2013.8.07.0001, Relator: AISTON 

HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/01/2014, 2ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 30/01/2014 . Pág.: 1090).” (grifo nosso) “Ação de 

indenização por danos morais. Abordagem policial efetuada no interior de 

agência bancária da ré. Alegação de sofrimento de danos morais em 

razão de abordagem abusiva. Sentença. Procedência. Apelação. 

Responsabilidade do banco não verificada. Excludente de 

responsabilidade. Culpa exclusiva de terceiro – art. 14, § 3º, II, CDC. 

Banco que não tem qualquer controle sobre as atividades dos policiais 

militares, ainda que dentro de sua agência bancária. Sentença reformada. 

Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00082253220128260408 SP 

0008225-32.2012.8.26.0408, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de 

Julgamento: 28/06/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 28/06/2017).” (destaque nosso) Neste contexto, não 

comprovada a conduta ilícita dos funcionários da requerida e inexistindo 

prova segura de que tal situação teve o condão de romper o equilíbrio 

psicológico do demandante, a ponto de ensejar efetiva dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação, hábil a justificar a reparação por danos morais, 

mister se faz o indeferimento da pretensão autoral. Isto posto, e tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao 

pagamento das custas/despesas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade 

fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da 

AJG (ID 9214900). Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente 

feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007693-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007693-65.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 

REQUERIDO: AXA SEGUROS S.A., BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA - ME 

Vistos etc. Cuida-se ação de cobrança de seguro de carga ajuizada por 

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA em face AXA SEGUROS 

S/A e OUTRO, 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 28347399). É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado 

entre as partes (ID 28347399), 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007063-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1007063-43.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEANDRO JOSE VIEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO PELO RITO COMUM COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL ajuizada por LEANDRO JOSÉ VIEIRA 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na exordial. O autor alega, 

em síntese, que, em 14/08/2018, solicitou à requerida a alteração de 

titularidade da UC nº 6/897231-7 para seu nome, sendo registrada na 

ocasião a Ordem de Serviço de nº 49689805-A, protocolo nº 50808885, o 

que de fato aconteceu, não havendo qualquer débito em aberto. Narra 

que, em 18/08/2018, percebeu que o disjuntor de sua UC estava com os 

fios de conexão desconectados, sem fornecimento de energia, razão pela 

qual entrou em contato com a requerida via SAC, sendo restabelecido o 

fornecimento de energia no mesmo dia. Relata que, no dia 23/08/2018, 

deparou-se com a fiação do padrão arrancada, assim como o medido de 

UC, o que o fez, novamente, ficar sem energia elétrica. Aduz que, mais 

uma vez, via SAC, contatou a requerida (protocolos 51021860 e 

51022290), sendo informado tão somente que a UC estava bloqueada e 

que o ocorrido teria se dado, possivelmente, pela existência de débitos em 

atraso, o que, alega, não condiz com a realidade, vez que inexistiriam 

débitos. Relata que o ocorrido lhe trouxe diversos prejuízos, ao passo que 

a UC em questão fornece energia elétrica a seu estabelecimento 

comercial, qual seja, uma sorveteria. Pelo exposto, requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela para que o fornecimento de energia à 

sua UC fosse restabelecido, bem como para que a requerida se 
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abstivesse de negativar seu nome, o que fora DEFERIDO PARCIALMENTE 

no ID. 14995073. Pede ao final a procedência dos pedidos para que seja 

declarada a inexistência de débitos do autor para com a requerida, bem 

como seja ela condenada ao pagamento do valor R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) a título de danos morais, sem prejuízo de demais verbas e 

honorários sucumbenciais; Instruiu a exordial com documentos. Audiência 

de Conciliação INFRUTÍFERA (ID. 16694373). Devidamente citada, a 

requerida contestou a ação (ID. 17092283), aduzindo, no Mérito, que o 

autor alterou a verdade dos fatos, pois o aduzido desligamento se deu a 

pedido, gozando de presunção de legalidade os atos da requerida, sendo 

de todo improcedentes os pedidos veiculados na inicial; Acostou 

documentos. Em sede de Impugnação (ID. 18712415) o autor rebateu as 

alegações da requerida e reiterou o pedido inicial. Instados a manifestarem 

interesse na produção de provas, ambos pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide (ID 22397424 e 22443451). 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” 

(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, assim passo a fazer. O cerne da 

controvérsia cinge-se à legalidade ou não das suspensões energéticas à 

UC do autor, bem como o(s) procedimento(s) adotados pela requerida 

para tanto. Em suma, relata o autor o pedido de alteração de titularidade da 

UC para seu nome em 14/08/2018, seguida de suspensões de energia a 

sua UC de modo despropositado em duas oportunidades, quais sejam, 

18/08/2018 e 23/08/2018, o que é refutado pela requerida, arguindo que 

assim ocorreu a pedido do próprio autor, assim, o ônus da prova lhe foi 

atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II do CPC. Pois bem, 

depreende-se dos autos Ordem de Serviço (ID. 14947373 - Pág. 1) em 

que, em 14/08/2018, o autor solicita alteração de titularidade para seu 

nome, o que fora executado na mesma data. Verifica-se ainda a 

inexistência de débitos em aberto (ID. 14947418 - Pág. 1), bem como o 

impedimento de religação com instalação de medidor em 18/08/2018 (ID. 

14947573 - Pág. 1). Logo, no que tange ao pedido autoral de declaração 

de inexistência de débitos, nada há que se deliberar. A documentação 

trazida aos autos pela requerida informa, de fato, o desligamento a pedido 

do cliente, mas no dia 13/08/2018, ou seja, ANTES da transferência da 

titularidade, o que, todavia, fora atendido tão somente em 18/08/2018, 

quando já titular da UC o autor (ID. 17092290 – Pág. 1). Colhe-se que, no 

mesmo dia 18/08/2018, às 13h51min, fora solicitada a religação com a 

instalação de medidor, o que restou impedida, não apresentando a 

requerida argumentação plausível e necessária para sustentar aduzido 

impedimento (ID. 17092290 - Pág. 1). Por sua vez, no que se refere aos 

eventos do dia 23/08/2018, nota-se a ocorrência a inspeção no local, 

seguida de retirada do ramal de ligação e desligamento sem encerramento 

de contrato, sem maiores justificativas e/ou informações que pudessem 

clarificar o ocorrido. Dos autos, dessume-se, portanto, que em momento 

algum o autor concorreu com qualquer tipo de ação que pudesse ensejar 

as seguidas suspensões da forma que se deram. A propósito, nem 

mesmo se existissem débitos em aberto poderia se dar a suspensão 

energética à UC, entendimento este pacífico, menos ainda estando 

absolutamente adimplente o autor, como se viu. Em que pese a 

Concessionária requerida aduzir alteração dos fatos pelo autor, assim não 

se verificou. As suspensões, portanto, foram ilícitas/despropositadas. 

Veja-se: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RETIRADA DO RAMAL PARA REGULARIZAÇÃO SEM NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RISCO 

IMINENTE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 

INDENIZATÓRIO CONFIRMADO. Sem razão a recorrente. Ante a falta de 

energia elétrica na sua residência, o autor constatou que foi retirado o 

medidor da unidade consumidora, tendo sido informado pela 

concessionária que o medidor foi retirado por falta de condições técnicas, 

que gerou o protocolo nº 61431656. No caso concreto, a ora recorrente 

sequer demonstrou perigo iminente a justificar a imediata suspensão do 

fornecimento da energia elétrica que, até a alegada falta de condições 

técnicas, constatada no mesmo dia em que retirado o relógio medidor 

(23/10/2012), era fornecida regularmente. Assim, indevido o corte levado 

a efeito, sobretudo porque não observada a notificação prévia. Resultam, 

por isso, configurados os danos morais porquanto privado o autor, em sua 

residência, de serviço essencial por cerca de uma semana, o que não 

pode ser considerado mero dissabor. Aliás, deveria ter sido observado 

prazo para que o consumidor promovesse as adequações técnicas que 

se faziam necessárias, o que não houve, tanto que o corte se deu no 

mesmo momento da notificação ao cliente ausente, com se vê do termo de 

notificação juntada aos autos à fl. 32, que, assim, não foi prévia. A 

respeito, transcrevo: REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS 

CESSANTES. PEDIDO DE LIGAÇÃO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FACE DE ALEGAÇÃO DE 

INADEQUAÇÃO TÉCNICA NÃO COMPROVADA. DEMORA INJUSTIFICADA 

NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA CONCEDENDO PRAZO PARA ADEQUAÇÃO. SENTENÇA 

MANTIDA. I. Tratando-se, o fornecimento de energia elétrica, de serviço 

público essencial, a negativa em fornecê-la deve ser considerada medida 

extrema e excepcional. II. Tendo a parte autora solicitado ligação de 

energia elétrica, com aprovação de projeto elétrico pela concessionária em 

30/12/2010, assinatura do contrato de prestação de serviços em 

14/01/2011, tendo sido submetida à vistoria técnica na data de 05/02/2012, 

com pedido de adequação técnica, cuja documentação de notificação não 

veio aos autos, não se justifica demora exacerbada da concessionária em 

proceder à ligação da energia elétrica, que só veio a ocorrer em 

18/02/2011. III. A regra, na hipótese de adequação técnica de rede de 

energia elétrica, não é a suspensão do fornecimento de energia elétrica de 

imediato, mas sim a prévia comunicação para adequação da rede interna, 

com a concessão de prazo de 30 dias para a execução das reformas 

necessárias, só podendo o corte de energia elétrica, nessas hipóteses, 

ocorrer se descumprido o prazo concedido. IV. A parte ré não trouxe 

provas que demonstrassem que as instalações internas da parte autora 

eram inadequadas ou ofereciam risco às pessoas que se aproximassem 

do local. V. Agindo de forma arbitrária, tendo a parte autora logrado êxito 

em comprovar os prejuízos suportados entre 10/01/2011 e 18/02/2011, 

devida é a indenização por danos materiais no valor de R$ 8.403,59, bem 

como a condenação em lucros cessantes no valor de R$ 2.994,05. VI. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003674959, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

26/07/2012). Assim, deve a recorrente ressarcir os prejuízos 

extrapatrimoniais experimentados pelo autor, ora recorrido, na quantia de 

R$ 2.500,00, tal como já reconhecido na sentença. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004636460 RS, Relator: Roberto Behrensdorf 

Gomes da Silva, Data de Julgamento: 16/10/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2013). 

(Destacamos). CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DA CONSUMIDORA. 

INTERRUPÇÃO IMOTIVADA DO SERVIÇO COM RETIRADA DO MEDIDOR E 

DO RAMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO IN RE IPSA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O desligamento 

definitivo da unidade, sem a comprovação do débito e sem prévia 

notificação, é causa provocadora de danos de ordem moral, haja vista que 

a apelada não agiu no exercício regular de direito. 2. Constatado o dever 

de indenizar decorrente da suspensão indevida do fornecimento, é legítima 
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a responsabilização da concessionária pelos danos de ordem moral 

suportados pela recorrente. [...] 4. Apelo conhecido e provido. (TJ-RN - 

AC: 20170180908 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de 

Julgamento: 14/08/2018, 2ª Câmara Cível). (Destacamos). RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RETIRADA DO RAMAL ANTES 

DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO, O QUE IMPOSSIBILITOU AO 

CONSUMIDOR A DEVIDA ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DO RISCO IMINENTE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO CONFIRMADO. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004459749 RS, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 10/07/2013, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

15/07/2013). (Destacamos). Em consequência, devida é a condenação da 

requerida no pagamento de danos morais à parte autora, uma vez que 

configurada a prática de ato ilícito pela parte requerida, nos termos do 

artigo 927 do Código Civil. O direito à indenização por dano moral resta 

consagrado por força de dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e 

X) e, como afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a doutrina e a 

jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance desses 

dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira comentou: ‘A Constituição Federal 

de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do dano 

moral... Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio geral 

desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se 

definitivamente em nosso direito...’” (In “Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. 

Saraiva, pág. 407). 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, 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 à 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 pelo requerente não pode ser considerada sucumbência 

recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado 

jurisprudencial: “Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por dano moral, 

a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca.” (destaque nosso) Derradeiramente, calha 

registrar que em se tratando de condenação por danos morais, em sede 

de responsabilidade contratual, o termo inicial da correção monetária é a 

data da sentença que os arbitrar e o dos juros moratórios a data da 

citação, consoante leciona o julgado abaixo: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA 

DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 

DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO 

CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de ampliar 

a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido 

consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação 

econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, 

como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - 

Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há 

que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus 

sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - 

Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a 

conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte.” (Superior 

Tribunal de Justiça Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 

1096560 UF do Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 

2008/0219183-5 Relator: Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 

- TERCEIRA TURMA Data de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 

26/11/2009). (destaque nosso). DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC julgo PARCIALMENTE procedenteS os pedidos 

insertos na inicial para CONDENAR a requerida a indenizar o autor no 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente 

a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao 

mês, a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, distribuo o 

ônus da sucumbência em 30% (trinta por cento) para a parte autora e 

70% (setenta por cento) para a parte ré, oportunidade em que fixo os 

honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, na forma do que dispõe o art. 85, § 2º, do CPC, cuja 

exigibilidade de tal verba em relação ao autor fica adstrita ao disposto no 

artigo 12, da LAJ, eis que beneficiário da AJG. Preclusas as vias 

recursais e não havendo requerimento de cumprimento de sentença, no 

prazo legal, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007013-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRITANOP MINERACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GIBIM BEZERRA OAB - MT21730/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007013-51.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRITANOP MINERACAO LTDA - EPP REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. BRITANOP MINERACAO LTDA - EPP, 

devidamente qualificada nos autos, manejou a presente ação de cobrança 

de seguro c/c danos morais em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, 

também qualificada, alegando, em síntese, que é proprietária do 

equipamento Britadeira, ano de fabricação 2014, o qual estava segurado, 

através de contrato de seguro com a Ré/Seguradora, sob o número de 

apólice 3353/0001326/71. Aduz que houve um sinistro com o bem no dia 

23/06/2017, identificado por DANO ELÉTRICO ocasionando um incêndio no 

quadro de comando e que devido a esse incêndio ocorreu a parada 

inesperada do Britador HP 200, pois o relê que controla o pressostato foi 

afetado pelas chamas esse conjunto relê e pressostato são responsáveis 

pela lubrificação do HP 200, que solicitou o conserto do bem assegurado 

que resultou no valor total de R$ 37.571,18. Assevera ainda, que em 

decorrência do sinistro acima enfocado pleiteou administrativamente o 

recebimento da indenização securitária em debate, o que lhe teria sido 

negado pela ré, razão pela qual ingressou com a presente ação. Requer 

ao final a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 

37.571,18, devidamente corrigida, além de danos morais, sem prejuízo das 

verbas de sucumbência, instruindo a exordial com documentos. Audiência 

de conciliação restou infrutífera (id. 10716313). A requerida apresentou 

contestação, alegando preliminarmente a inépcia da inicial e no mérito 

pugnou pela improcedência da indenização securitária pretendida e do 

pedido de danos morais (id. 10687524), juntando ainda documentos. Em 

sede de impugnação a parte requerente rechaçou as alegações 

expendidas pela parte ré em sua resposta e reiterou os pedidos insertos 

na inicial (id. 10825665). Instadas as partes a manifestarem interesse na 

produção de novas (id. 21937183), registram desinteresse na produção 

de novas provas (id. 22184195 e 22435147). É o relatório. Fundamento e 

decido. De proêmio, a inépcia da petição inicial levantada pela parte ré não 

prospera, pois conforme se depreende dos fatos narrados na inicial sobre 

o cumprimento do contrato de seguro, que segundo afirma a parte autora, 

seria em decorrência da negativa da parte ré em cobrir o sinistro objeto da 

liça. Desta forma, presentes os requisitos da petição inicial, pois dos fatos 

decorrem logicamente os pedidos de forma especifica, ao contrário do 

alegado pela parte requerida. Registre-se, ainda, que a exordial preenche 

adequadamente os requisitos exigidos para as demandas securitárias. 
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Além disso, todos os pedidos formulados são juridicamente possíveis e o 

interesse de agir é evidente pelo próprio teor da própria contestação 

apresentada. Assim, rejeita-se a alegada inépcia da inicial, porquanto não 

se verifica qualquer das hipóteses descritas no art. 330, § 1º e incisos, do 

CPC. Em face da ausência de outras questões instrumentais a ser 

enfrentadas neste processo, passo desde logo a apreciação do cerne da 

controvérsia. Compulsando os autos, verifica-se que o desate da 

controvérsia cinge-se em averiguar o direito à percepção da cobertura 

securitária em decorrência do sinistro enfocado nos autos. Ademais, em 

detida análise ao parecer apresentado pela reguladora do sinistro, ele 

pode ser enquadrado na garantia de danos elétricos, vejamos: “[...] As 

peças substituídas que foram preservadas para nossa constatação, bem 

como a peça que gerou o sinistro, sendo o prestostático, o qual está 

diretamente ligado ao equipamento britador e de acordo com as 

informações do Sr. Dário, esta peça é a responsável pela lubrificação do 

equipamento.” [..] “Diante dos fatos apurados e dos vestígios encontrados 

no local, nada foi verificado que pudesse contrariar a veracidade dos 

fatos, motivo pelo qual somos de opinião que o sinistro possa ser 

enquadrado na Garantia de “Danos Elétricos”. (id. 10686743 - Pág. 2) 

Outrossim, a requerida reconheceu administrativamente a cobertura para 

a Chave de Pressão (pressostático) do britador HP 200, invocando os 

termos gerais do contrato em exame (cláusula 31), para a exclusão das 

demais peças pleiteadas pela parte autora, vejamos: “31.2. Riscos e bens 

não cobertos 31.2.1. Além das exclusões da Cláusula 4 – EXCLUSÕES 

GERAIS, esta cobertura não indenizará os prejuízos decorrentes de: a) 

danos causados a rolamentos, engrenagens, buchas, eixos ou outros 

componentes de aparelho e/ou equipamento não suscetível a danos 

elétricos, bem como mão-de-obra aplicada na reparação dos referidos 

componentes, mesmo em consequência de evento coberto; d) danos a 

quaisquer peças e componentes não elétricos;” (id. 10686827 - Pág. 5 e 

10686682 - Pág. 22) Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO CONDOMINIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANIFICAÇÃO DE TOLDO. RISCO QUE É 

EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DA COBERTURA SECURITÁRIA. REDAÇÃO 

DA CLÁUSULA DE FORMA CLARA E DESTACADA. AFASTAMENTO DA 

CLÁUSULA DE DEPRECIAÇÃO, SENDO DEVIDA A COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO REFERENTE À COBERTURA DOS DANOS ELÉTRICOS. 

REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1. De acordo com o artigo 

757, caput, do Código Civil: 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 . 

Dessa maneira, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente 

sobre o valor do interesse segurado, nos limites fixados na apólice, não 

se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica. 2. Os contratos de 

seguro devem se submeter às regras constantes na legislação 

consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, 

considerando a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor; 

bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da 

relação no tempo. [...] (TJ-RS - AC: 70080616410 RS, Relator: Lusmary 

Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019).” Destarte, 

cabe salientar que tendo em vista a limitação prevista na apólice de 

seguro, que exclui a cobertura para danos a quaisquer peças e 

componentes não elétricos, acolho a alegação de não 

cobertura/ressarcimento com a compra de peças mecânicas, para 

recuperação do britador HP 200, danificado pelo sinistro de danos 

elétricos, bem como, referentes ao frete e mão de obra para realização 

dos serviços correspondentes. Por fim, no que se refere à pretensão de 

reparação por dano moral apresentada pela parte requerente, esta 

também não merece guarida, posto que, não configura conduta geradora 

de dano moral, por si só, a negativa da cobertura securitária, consoante 

esclarecem os julgados infra: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE 

SEGURO - RESCISÃO UNILATERAL PELA SEGURADORA - DANOS 

MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - AUSÊNCIA. 

Não é qualquer inconveniente que deve ensejar a aplicação de 

indenização por danos morais. Os aborrecimentos e transtornos 

individuais não podem ser confundidos com a violação à honra, que 

ocorre com a divulgação de notícia não verdadeira, ou com a mácula ao 

nome do requerente, hipóteses não verificadas." (TJMG, Apel.Cív. nº 

1.0313.07.213329-8/001, Rel. Des. Alvimar de Ávila, 12ª Câm.Cív., Julg. 

08/10/2008). (ressalte nosso) "APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MORA. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 

DANO MORAL INEXISTENTE. Existindo clara pertinência entre aquilo que 

foi pedido e a pessoa contra a qual foi dirigido esse pedido, não há 

ilegitimidade passiva. O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio 

de seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o 

que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela 

seguradora, mediante interpelação. Não há dano moral quando inexiste 

comprovação de que os direitos da personalidade das partes tenham sido 

atingidos. (TJMG, Apel.Cív. nº 1.0027.07.121389-9/001. Rel. Des. Tiago 

Pinto. 15ª CâmCív., DJ. 19/11/2010).” (destacamos) “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATO DE SEGURO. Ação de cobrança c/c indenização por danos 

materiais e morais. Estabelecimento comercial roubado. Ônus da prova. 

Caso concreto. Exigência de apresentação de notas fiscais. E controle de 

estoque formal. Descabimento. Em que pese o contrato não prever a 

cobertura para "bens e mercadorias não comprovadas através de notas 

fiscais ou livros contábeis", tal exigência, por ocasião da regulação do 

sinistro, é abusiva e incompatível com o princípio da boa-fé. Isso porque 

não pode a seguradora exigir a apresentação de prova da preexistência 

dos bens mediante apresentação de nota fiscal ou registro contábil se, 

quando da contratação, deixa de averiguar o patrimônio da empresa 

segurada. Danos morais. Inocorrência. A negativa de cobertura 

securitária, por si só, não acarreta danos de cunho extrapatrimonial, na 

medida em que este fato caracteriza descumprimento contratual, 

inadimplemento de obrigação, cujos efeitos são fundamentalmente as 

perdas e danos, consoante disposto no art. 389 do Código Civil. Para a ré 

ser responsabilizada também por dano moral, exige-se a presença de 

circunstâncias particulares, inexistentes ou, pelo menos, não 

demonstradas no caso dos autos, em que não há comprovação de 

violação da honra objetiva da empresa autora. Ônus sucumbenciais. 

Redimensionamento. Deram parcial provimento ao recurso. Unânime. 

(TJRS. Apel.Cív., nº 70018210732, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas 

Barcellos, 6ª Câm.Cív., Julg. 28/10/2008, DJ 06/11/2008).” (grifamos) 

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES 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, Ante a sucumbência da parte 

autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010205-89.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: HILDO JOSE SANTANA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. HILDO JOSÉ SANTANA, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou perante este juízo com a presente AÇÃO 

DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL em face 

de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO, também qualificado nos autos. O 

autor alega, em síntese, que é aposentado e contratou dois empréstimos 

consignados junto ao banco requerido, o primeiro em 22/05/2013, no 

importe de R$ 6.106,39 (seis mil e cento e seis reais e trinta e nove 

centavos) que seria quitado em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 248,10 

(duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos) cada, e o segundo em 

10/06/2013, no montante de R$ 9.204,80, (nove mil e duzentos e quatro 

reais e oitenta centavos), ambos com desconto direito em folha de 

pagamento. Aduz o autor que, mesmo tendo quitado integralmente os 

empréstimos, o banco requerido prosseguiu com descontos em folha, 

debitando os valores de R$ 248,10 (duzentos e quarenta e oito reais e dez 

centavos) e R$ 277,38 (duzentos e setenta e sete reais e trinta e oito 
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centavos), no mês de setembro de 2016. Relata ter feito reclamação junto 

ao PROCON, na tentativa de solucionar o ocorrido, mas que não obteve 

sucesso. Pelo exposto, propôs a presente ação para que a requerida seja 

condenada à repetição de indébito do que fora pago, bem como ao 

pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos 

morais, sem prejuízo de demais verbas e honorários. Audiência de 

conciliação infrutífera (ID. 13323223). O banco requerido contestou a ação 

no ID. 13315884, alegando, no Mérito, a regularidade na contratação, 

ausência do alegado pagamento e inexistência de danos morais, 

pugnando pela improcedência dos pleitos insertos na exordial. Em sede de 

Impugnação, o autor rebateu as alegações da parte requerida e reiterou 

os pedidos iniciais (ID. 16898604). Instadas a manifestarem-se acerca do 

interesse probatório, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide 

(ID. 21618094 e 21826232). Era o que tinha a relatar. Fundamento e 

DECIDO. A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de 

forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do 

CPC. "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª 

Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). Em face da ausência 

de questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo 

desde logo ao julgamento do mérito da lide. Cabe frisar que ao caso 

concreto aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

pois se verifica que o autor efetuou contrato com a instituição financeira 

na qualidade de destinatária final (art. 2º, caput, CDC). Ressalte-se que o 

CDC também se aplica às instituições financeiras, na esteira do 

entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297): “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no 

presente caso, curial apontar que a inversão do ônus da prova prevista 

no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever 

de produção de prova condizente com o direito vindicado. Ao requerente, 

a teor do disposto no art. 373, do CPC, cabe a prova dos fatos 

constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos que 

sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos. Pois bem, 

muito embora o autor alegue ter tentado solucionar o ocorrido 

administrativamente junto ao PROCON, nada comprova nesse sentido. 

Ademais, nada trouxe o autor que pudesse corroborar o alegado. Não se 

vislumbra qualquer ilicitude e/ou atitude errônea por parte da requerida em 

relação aos débitos procedidos em sua conta bancária. Veja-se que, muito 

embora alegue cobranças supostamente indevidas no mês de setembro 

de 2016, nos valores de R$ 248,10 (duzentos e quarenta e oito reais e 

dez centavos) e R$ 277,38 (duzentos e setenta e sete reais e trinta e oito 

centavos), a documentação carreada pelo banco requerido é robusta em 

apontar que, em que pese os vencimentos dos empréstimos nos meses de 

junho e julho de 2016 (13315901 - Pág. 1 e 13315901 - Pág. 2), houve 

liquidação COM ATRASO, de acordo com extrato detalhado de ID. 

13315903, havendo pagamento, pelo que se nota, até mesmo em meados 

de 2018 (ID. 13315903). Logo, evidencia-se falta de prova capaz de 

robustecer o argumento de inexistência do débito e/ou repetição de 

indébito, de modo a embasar a pretensão deduzida nestes autos. A teor 

do entendimento supra, veja-se: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FALTA DE PROVAS MÍNIMAS DO 

DIREITO DA PARTE AUTORA - IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR À 

DEMANDADA PRODUÇÃO DE PROVA CONSTITUTIVA NEGATIVA - ATO 

ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR POR 

OFENSA À MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O 

CDC permite a inversão do ônus da prova que, entretanto, não é 

automática, sendo que para a sua concessão é necessária a presença de 

dois requisitos, quais sejam: a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência técnica em relação à prova, que não se fizeram 

presentes no caso versando. Não se pode imputar a empresa/demandada 

a produção de prova constitutiva negativa. Inexistindo prova da conduta 

ilícita da parte requerida, não há de ser acolhida a pretensão indenizatória 

referentes a perdas e danos, assim como é devido o pagamento relativo à 

aquisição de produto. (TJ-MS - APL: 00715223120108120001 MS 

0071522-31.2010.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 27/05/2014, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

16/07/2014). (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE 

SUBJETIVA - O ÔNUS DA PROVA PERTENCE À AUTORA - ART. 333, I, DO 

CPC - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA 

AUTORA - INEXISTE DEVER DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS - AC: 11485 MS 2004.011485-0, Relator: 

Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 06/11/2008, 5ª Turma 

Cível, Data de Publicação: 21/11/2008). (destaque nosso). AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - PROVA - 

ÔNUS DA PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Se a 

parte autora não conseguir provar que a ré cometeu ato ilícito, mas sim 

que agiu em exercício regular de direito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. A ausência de provas capazes de ensejar a condenação 

em danos morais, bem como a fragilidade das alegações da inicial, não 

podem servir como base para a procedência do pedido inicial. (TJ-MG - 

AC: 10647110054994001 MG , Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 10/09/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 16/09/2013). (ressaltamos). AÇÃO DECLARATÓRIA - ÔNUS 

DA PROVA - AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - No 

processo, cada parte deve arcar com o ônus de provar suas alegações, 

cabendo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito por ele 

pleiteado e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. Não se desincumbindo deste ônus, a parte não confere 

ao juízo os elementos suficientes para formar sua convicção. Como o 

ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do 

fato, deve ser julgado improcedente o pedido que não esteja lastreado em 

conjunto probatório satisfatório. Recurso Não Provido. (TJ-MG - AC: 

10024102456183001 MG , Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 

27/06/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

03/07/2013). (grifamos). Portanto, sem mais delongas, o pleito autoral não 

merece prosperar. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ante a sucumbência da parte autora, 

CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte 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

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003538-24.2016.8.11.0003

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:

SEMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE CREDORA PARA CIÊNCIA 

DO TERMO DE PENHORA, ID. 31250817, BEM COMO, PARA TOMAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008648-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA DO CARMO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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CD. PROC. 1008648-33.2018.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT. Conforme documentação anexada aos 

autos, vê-se que a terceira requerente é analfabeta e outorgou 

procuração ao causídico por instrumento particular. Nestas 

circunstâncias, sabe-se que o analfabeto é plenamente capaz para a vida 

civil, contudo para a prática de determinados atos ele está sujeito a 

obedecer a certas formalidades. Isso significa que para que um 

documento firmado por uma pessoa analfabeta tenha validade é 

necessário que o mesmo tenha sido firmado por meio de instrumento 

público, o que implica na presença obrigatória da parte perante o tabelião 

de cartório devidamente registrado. Washington de Barros Monteiro assim 

comenta o art.135, do CCB/1916, atual 221 do NCC: "Não têm valor jurídico 

as escrituras particulares assinadas a rogo. A assinatura não pode ser 

substituída pelo simples lançamento da impressão digital. O analfabeto, ou 

quem se encontre em situação de não poder assinar o nome, só por 

escritura pública, ou por intermédio de procurador bastante, pode contrair 

obrigação..." (in Curso de Direito Civil, Parte Geral, 10ªed. Saraiva, 1971). 

Neste sentido, sabe-se que a representação processual constitui o meio 

legal para que alguém possa agir, judicialmente, em nome alheio, erigindo a 

regularidade de representação da parte como pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, para 

a parte postular em juízo e ter seu pedido analisado em sede meritória, 

deve ser validamente representada por advogado regularmente 

constituído, sendo que tal vício acarreta a extinção do processo, a teor da 

regra expressa no artigo 76 do CPC. Humberto Theodoro Júnior esclarece 

que: "A capacidade de postulação em nosso sistema processual compete 

exclusivamente aos advogados, de modo que é obrigatória a 

representação da parte em juízo por advogado legalmente habilitado (art. 

36). Trata-se de pressuposto processual, cuja inobservância conduz à 

nulidade do processo... Para que o advogado represente a parte no 

processo, há de estar investido de poderes adequados, que devem ser 

outorgados por mandato escrito, público ou particular (art. 38)" (Curso de 

Direito Processual Civil, I/100, 294). Dessa forma, converto o julgamento 

em diligência e determino que a autora MARIA DO CARMO SANTOS 

promova a regularização processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 

28 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000737-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (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))

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS ROSA E SILVA JUNIOR (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000737-38.2016.8.11.0003 Vistos etc. Mantenho a decisão 

exarada sob o Id. 4468950 pelos seus próprios fundamentos, devendo a 

parte interessada se valer dos meios processuais próprios para atacar o 

decisum. Considerando as irresignações apresentadas pela requerida sob 

o Id. 27485282, quanto ao valor da proposta dos honorários periciais, 

intime o Sr. Perito para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis 

– MT, 28 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013806-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA CREDORA PARA CIÊNCIA DO 

TERMO DE PENHORA, BEM COMO, TOMAR AS PROVIDÊNCIAS 

NECESSÁRIAS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010116-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1010116-66.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 15547375 e 15608379, 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, 28 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002426-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGO TANIGUTI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002426-83.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

informações prestadas pelo exequente na petição sob o Id. 26292636, 

defiro o pedido ali constante e determino a intimação da parte executada, 

para que efetue o pagamento do débito exequendo devidamente 

atualizado (Id. 26432535), no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo o 

decurso do prazo sem o devido pagamento, expeça a Sra. Gestora 

mandado de penhora e a avaliação do veículo com placa OBK-6748, o qual 

foi dado em garantia no acordo firmado entre os litigantes. Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 28 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013379-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI OAB - MT26154/O-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DO 

TERMO DE PENHORA, ID. 31427921, BEM COMO, TOMAR AS 

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005754-84.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA SOUZA ALMEIDA OAB - PR58858 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS EPP (EXECUTADO)

V. L. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005754-84.2018.8.11.0003 Vistos etc. A exequente 

comparece aos autos para requerer a penhora no rosto dos autos em que 

o terceiro executado figura como parte autora, bem como requer a 

penhora de até 30% do faturamento mensal de outra empresa em que este 

devedor também é sócio, até completar o valor do débito (Id. 26080904). 

Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos, deverá a parte informar 

o número do processo e a Vara em que tramita, para posterior análise do 

pleito formulado, por se tratar de diligência cabível a parte interessada. Ato 

contínuo, quanto ao pedido de penhora do faturamento mensal de outra 

empresa, determino a intimação do exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer as autos os atos constitutivos e a última alteração 

contratual da empresa INTELSEC SEGURANCA ELETRONICA 

INFORMATICA LTDA. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 28 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005790-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DO 

TERMO DE PENHORA, ID. 31426509, BEM COMO, TOMAR AS 

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000369-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALECIONE SOUSA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA OAB - MT18463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAN ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000369-29.2016.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono regularmente 

constituído nos autos, via DJE, para promover o andamento do feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do § 1º, do artigo 485, do CPC. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001347-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001347-06.2016.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o pedido do 

exequente sob o Id. 26492466, para determinar a inserção de impedimento 

de circulação do veículo, Placa NJJ3500, com a utilização do Sistema 

Renajud. Após, intime o credor para promover ao andamento do feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000369-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALECIONE SOUSA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA OAB - MT18463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAN ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CARTA DE ADJUDICAÇÃO EXPEDIDA, ID. 31492785, BEM COMO, TOMAR 

AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001347-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001347-06.2016.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o pedido do 

exequente sob o Id. 26492466, para determinar a inserção de impedimento 

de circulação do veículo, Placa NJJ3500, com a utilização do Sistema 

Renajud. Após, intime o credor para promover ao andamento do feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009904-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO COSTA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 29453434, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001615-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI CONCEICAO DE JESUS 27114681860 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GOMES MARCILIO OAB - SP401043 (ADVOGADO(A))

FERNANDA MACEDO OAB - SP197080 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUCIONA PROCESSADORA, EMISSORA & ADMINISTRADORA DE 

CARTOES, BENEFICIOS E SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 
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o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, id. 29396557, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este 

prazo, fica desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001366-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MIKAELA SALDANHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001870-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON DE ASSIS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000609-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SILVA DE ALMEIDA PIRES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 29898383, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000496-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FIEDLER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 29633797, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005519-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Ambrósia Benedita Alves (AUTOR(A))

EDUARDO DUTRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

ODAIR ALVES DA SILVA OAB - 875.400.611-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010763-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M&S TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000521-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS COSTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA PROMOVER 

O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, 

NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003489-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALMOR ANTONIO BERTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001726-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLENDA DANTAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NO PRAZO 

LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002397-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

S L TEIXEIRA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NO PRAZO 
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LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008151-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY POLYANA MAAS BRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1008151-19.2018.8.11.0003) Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência e determino que 

a demandada no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos a grade 

curricular da autora cursado no período vigente do contrato. Ainda, 

deverá a autora juntar os contratos legíveis do FIES, tanto o primário como 

eventuais aditamentos, descrevendo quais semestres foram albergados 

pelo crédito estudantil, como também, trazer documento comprobatório do 

período em que foi cursado a graduação de Psicologia, bem como as 

negativas de impedimento, no mesmo prazo alhures fixado. Acostados 

aos autos as documentações, dê-se vistas a parte contrária para 

manifestação. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 28 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009431-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILENI OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1009431-59.2017.8.11.0003) Vistos etc. Considerando as 

disposições contidas no § 2º, do artigo 1.023, do CPC, intime a embargada 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me 

conclusos para decisão. Intima. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003511-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M J BONFIM - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003511-70.2018.8.11.0003. Vistos etc. BANCO BRADESCO 

S.A., qualificado nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, em face da decisão proferida no Id. 28842384. De 

conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de 

declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material. Assim, se depreende que o recurso aviado não se 

amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam 

sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou 

omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. 

Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração 

para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com 

a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do 

CPC). Entretanto, o juízo não está compelido a adotar, como fundamentos, 

os argumentos expendidos pelo ora embargante. Outro não é o 

entendimento da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A 

interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à 

existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme 

art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das 

hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos embargos 

de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda 

que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 

10024097399570003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/03/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ART. 1022 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 

Impossibilidade de reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida 

e sem violação às regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069274728, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” 

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida. 

Não há nos pontos delimitados pelo embargante qualquer esclarecimento a 

ser prestado nesta oportunidade, pelo que não se admitem, por serem 

impróprios, embargos declaratórios que, ao invés de reclamar o deslinde 

de contradição, o preenchimento de omissão, ou explicação de parte 

obscura ou ambígua do julgado, na verdade pretendem rediscutir questões 

que nele ficaram devidamente decididas, para modificá-las em sua 

essência ou substância. Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, 

contradição, obscuridade ou erro a ser sanado, rejeito os embargos de 

declaração interpostos e mantenho a decisão em todos os seus termos e 

fundamentos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009730-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1009730-36.2017.8.11.0003 Vistos etc. A preliminar 

apresentada na peça contestatória, já foi objeto de analise por este Juízo, 

na decisão sob o Id. 20112518. Não havendo preliminares a serem 

apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o 

processo por SANEADO. Fixo como ponto controvertido da demanda a 

existência ou não de defeitos na obra executada, bem como se houve ou 

não o superfaturamento da mesma e a prova do dano e do nexo causal. 

Quanto a distribuição do ônus probatório entre autor e réu, o art. 373, I e II, 

do CPC, disciplina que será incumbido ao réu provar à existência de fato 
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impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e ao autor quanto 

ao fato constitutivo de seu próprio direito. Diante desta regra de 

distribuição, cada uma das partes já tem conhecimento prévio de qual 

espécie de fato terá o encargo de provar. No entanto, o CPC acrescenta 

nova regra, e a distribuição do ônus deixa de ser estática, na medida em 

que o §1º, do artigo 373, abre a possibilidade de aplicação da teoria da 

distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto. Por 

meio desta teoria, pode o Juiz, desde que de forma justificada, 

(re)distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual 

caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela 

que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, 

verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo. Isto é, nem sempre 

será exigido do autor que prove os fatos que alega ou que o réu faça 

prova contrária de tais fatos, podendo haver situações específicas em 

que o Juiz aplicará a distribuição dinâmica do ônus probatório buscando 

obter a prova ao menor custo (ônus) e visando a melhor solução para o 

processo. Nota-se que os requisitos considerados pelo legislador para a 

redistribuição do ônus probatório são: (i) peculiaridade da causa, 

relacionada com a impossibilidade ou excessiva dificuldade em se cumprir 

o ônus probatório; (ii) maior facilidade de uma ou outra parte para obter a 

prova do fato contrário. Inicialmente, mister analisar se a relação 

contratual entabulada entre os litigantes enquadra-se nos ditames do 

Código de Defesa do Consumidor para, daí, definir se a parte autora faz 

jus à pretendida inversão do ônus probatório. Acerca do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça utiliza a teoria finalista para caracterizar a relação de 

consumo, entendendo que é consumidor final aquele que se utiliza do 

produto para satisfação própria e não para fomento de atividade 

econômica que exerça. Ocorre que, evoluindo sobre o tema, a 

jurisprudência do STJ flexibilizou o entendimento anterior, admitindo, 

excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC a determinados 

consumidores profissionais, desde que demonstrada, em concreto, a 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Essa é a chamada corrente 

de forma atenuada ou finalista aprofundada, a qual parte da premissa de 

que a vulnerabilidade é o princípio-motor da política nacional das relações 

de consumo, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor, nos 

termos do art. 4º, I, do CDC. Lado outro, o fato de haver relação de 

consumo não implica automática inversão do ônus da prova, de modo que 

as partes não estão dispensadas de dar atenção à regra básica sobre o 

encargo probatório que lhes cabe conforme o sistema do Código de 

Processo Civil. E de acordo com a regra do ônus da prova para o autor e 

para o réu, definidos no art. 373 do Código de Processo Civil, a 

demonstração das alegações das partes esteve ao seu alcance. O art. 

156 do Código de Processo Civil prevê que quando a prova do fato 

depender de conhecimento técnico ou científico, como no caso, o juiz será 

assistido por perito, que tem atribuição de auxiliar da justiça (art. 

139/CPC/2015, art. 149). Ressalte-se, a lição de Claudia Lima Marques e 

outros, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, acerca da 

responsabilidade imputada ao fornecedor no art. 18, CDC, de que não se 

exige culpa ou prova da culpa, bastando a "constatação do vício, oculto 

ou aparente (art. 18 c/c art. 26)". Ademais, é possível a inversão do ônus 

da prova, incumbindo ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência 

dos vícios, sob pena de sujeitar-se a uma das exigências do CDC. Dessa 

forma, aplico a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e 

determino que a demandada comprove a inexistência de defeito na obra, 

objeto do contrato entre as partes e que não houve cobrança exorbitante 

pela prestação de serviço fornecida. Defiro a produção de prova pericial 

requerida pela ré. Nomeio perito do Juízo o Engenheiro Civil - Virmondes 

Ferreira da Silva Júnior, com endereço na Avenida Bandeirantes, nº 3700, 

2º Andar, bairro Jardim Assunção, nesta cidade (Fone: 66-8404-9909) 

CREA/MT 12.011. Intime-o para apresentação de proposta de honorários, 

currículo, com comprovação da especialização e contato profissional, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua intimação (art. 

465, §2º, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, intime as 

partes, para querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Intime 

as partes, por meio de seus procuradores constituídos, para indicarem 

assistentes técnicos, apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 465, §1º, do CPC). Ato contínuo, imediatamente concluso para 

homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais, que serão 

suportados pela requerida, na forma estabelecida no artigo 95, do CPC. A 

audiência de instrução será oportunamente designada, após a realização 

do trabalho técnico, se porventura necessária. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença
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Código Processo nº. 1002222-68.2019.8.11.0003 Ação Declaratória de 

Inexistência de relação Jurídica c/c Exclusão de Cadastros Restritivos de 

Crédito c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de liminar 

Requerente: Hildete Altina de Alcântara Requerido: Banco Bradesco S/A 

Vistos etc. HILDETE ALTINA DE ALCÂNTARA, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C EXCLUSÃO DE CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR contra 

BANCO BRADESCO S/A também qualificado no processo, visando obter a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide e reparação dos danos 

descritos na inicial. A autora aduz que seu nome foi encaminhado pelo 

requerido aos órgãos de proteção ao crédito em razão de supostos 

serviços não quitados. Assevera nunca ter firmado qualquer tipo de 

contrato com o réu. Sustenta a dimensão do dano sofrido ao tentar efetuar 

compras no comércio local, eis que seu nome estava negativado. Requer 

a procedência do pleito inicial. Juntou documentos. A tutela de urgência foi 

deferida (Id. 18752057). A requerida apresentou contestação (Id. 

20582461). Aduz em preliminar a falta de interesse de agir. Sustenta a 

inexistência do dano, porquanto a negativação se deu no exercício regular 

de direito, em razão da existência de débito. Alega a ausência de provas 

do dano moral suscitado pelo autor. Argui a litigância de má-fé da 

demandante. Requer a improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. 

Tréplica (Id. 2300721). Intimados para especificação de provas, a parte 

autora renunciou a produção de outras provas. O requerido nada 

manifestou. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra, 

conhecendo diretamente do pedido, uma vez que a questão de mérito, 

sendo unicamente de direito, prescinde da produção de outras provas 

além das constantes dos autos, na forma do artigo 355, I, do CPC. No 

tocante a preliminar de falta de interesse de agir sem razão o demandado 

em sua assertiva. Com efeito, o interesse processual é entendido como a 

necessidade de fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela 

pretendida e sua utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo. 

Ensina Luiz Rodrigues Wambier que: “A condição da ação consistente no 

interesse processual se compõe de dois aspectos, ligados entre si, que 

se podem traduzir no binômio necessidade-utilidade. (...) O interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, 

ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil 

sob o aspecto prático. (Curso avançado de processo civil, 4. ed., RT, p. 

140)”. 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 
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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 pela autora, decorrendo da 

narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente 

impugnado na contestação. Dessa forma, entendo existir necessidade e 

utilidade da manifestação jurisdicional, sendo que a questão acerca de 

haver ou não relação jurídica entre as partes, confunde-se com a matéria 

de mérito e como tal, será analisada. Sendo assim, rejeito a preliminar por 

falta de interesse de agir. O objeto da lide cinge-se na inexigibilidade do 

débito, objeto de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito e, 

ainda, no ressarcimento dos danos descritos na inicial. A reparabilidade 

ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na doutrina e na 

jurisprudência, mormente após o advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 

05.10.88 (art. 5º, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o nº 37, pelo 

STJ. Como observa Aguiar Dias, citado pelo Des. Oscar Gomes Nunes do 

TARS: "a reparação do dano moral é hoje admitida em quase todos os 

países civilizados. A seu favor e com o prestígio de sua autoridade 

pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, afirmando que não é possível, em 

sociedade avançada como a nossa, tolerar o contra-senso de mandar 

reparar o menor dano patrimonial e deixar sem reparação o dano moral." 

Importante ter-se sempre em vista a impossibilidade de se atribuir 

equivalente pecuniário a bem jurídico da grandeza dos que integram o 

patrimônio moral, operação que resultaria em degradação daquilo que se 

visa a proteger. Caio Mário, apagando da ressarcibilidade do dano moral a 

influência da indenização, na acepção tradicional, entende que há de 

preponderar: "um jogo duplo de noções: a- de um lado, a idéia de punição 

ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia (...); b- 

de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano 

suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium 

doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta..." E acrescenta: 

"na ausência de um padrão ou de uma contraprestação que dê o 

correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir ao juiz o 

arbitramento da indenização..." Os pressupostos da obrigação de 

indenizar, seja relativamente ao dano contratual, seja relativamente ao 

dano extracontratual, são, no dizer de Antônio Lindbergh C. Montenegro: 

"a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, 

segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade 

entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um 

dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado 

assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras 

palavras, a responsabilidade civil" No caso dos autos, restou 

incontroverso que o requerido inscreveu o nome da demandante em 

cadastros de inadimplentes, em razão de débitos oriundos da prestação 

de serviços, conforme documento Id. 18652000. A autora, por sua vez, 

afirma jamais ter efetuado qualquer tipo de contrato com o réu para 

prestação de serviços de qualquer natureza. Ora, diante da afirmação da 

demandante, de que jamais utilizou os serviços do requerido, caberia a 

este demonstrar o contrário, trazendo aos autos elementos probatórios 

que atestassem que a requerente tenha, em seu nome, contratado 

serviços junto ao demandado, e que deu origem aos débitos, bem como, 

seu efetivo uso. A ré sustenta que a contratação de serviços, porém nada 

trouxe aos autos para corroborar suas assertivas, não passando do 

campo das argumentações. E nem se argumente que seria da autora o 

ônus da prova da inexistência de relação jurídica entre ela e o réu. Afinal, 

seria impossível a requerente comprovar que a prestação dos serviços 

que deram origem à negativação de seu nome, eis que se trata de prova 

de fato negativo, cuja impossibilidade de realização faz com que seja 

comumente chamada de "prova diabólica". A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CDC - CRITÉRIO DO JUIZ - PROVA DE 

FATO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO - 'PROVA 

DIABÓLICA' - APLICAÇÃO DO ART. 333, DO CPC - (...). Embora a relação 

em análise seja indubitavelmente de consumo, já que a administradora de 

consórcio forneceu um serviço ao ora recorrente, não se pode, de 

maneira alguma, inverter o ônus da prova, sob pena de se impossibilitar a 

defesa do direito pleiteado pela recorrida na inicial. Caso se determinasse 

que autora deveria demonstrar que o réu deixou de efetuar os 

pagamentos devidos, estar-se-ia tentando obrigá-la a fazer prova de fato 

negativo, a qual, na imensa maioria das vezes, e no caso em julgamento, 

em particular, é absolutamente impossível de se realizar, motivo pelo qual 

costuma ser caracterizada pela doutrina e pela jurisprudência como 

'diabólica'. (...)" (TAMG, 5ª Câm. Cível, AI nº 376.586-6, rel. Juiz Mariné da 

Cunha). 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." Ante todo o exposto, fica 

claro que a cobrança feita pelo demandado, que motivou a negativação do 

nome da autora, é indevida, por se referir a serviço não contratado. 

Assim, não é aplicável ao caso em análise a hipótese do art. 14, § 3º, II do 

CDC, que reza: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3º - o fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro." Nesse sentido, sendo inviável ao postulante produzir 

prova negativa, no sentido de que jamais utilizou os serviços do 

demandado, tenho que este deve responder civilmente pelos riscos do 

negócio e por ser negligente. Não há dúvida, portanto, que o réu agiu com 

negligência, ao enviar os dados da autora a cadastros restritivos de 

crédito, em função de débitos oriundos da contração de serviços em seu 

nome, sem efetivamente prestar esses serviços. Evidencia-se, no caso 

em tela o dano moral, pois este decorre simplesmente da inscrição injusta 

do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes, 

independentemente de lhe ter sido negada a concessão de crédito ou a 

conclusão de negócios: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO 

DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS NEGATIVISTAS DE CRÉDITO - 

PROCEDÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Ainda que terceiro tenha se 

utilizado dos dados do recorrido para contratar os serviços do apelante, 

não fica o recorrente isento de sua culpa pelo evento ocorrido, qual seja a 

inscrição indevida nos cadastros negativistas de crédito, pois houve falha 

quanto ao seu dever de cautela que deve nortear suas ações, já que 

cumpre ao Banco averiguar a documentação apresentada pela pessoa 

que solicitara a abertura da conta corrente. Comprovada nos autos a 

indevida inclusão do nome da parte no cadastro de inadimplentes, ainda 

que efetivada por outras instituições, mas em virtude da emissão dos 

cheques pelo estelionatário, bem como a culpa da ré e o nexo de 

causalidade, é devida a indenização por danos morais. Em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro, segundo orientação do colendo STJ. (...)" (TJMG - AC Nº 

2.0000.00.502350-3/000, Relator Des. SELMA MARQUES) Cumpre chamar 

a atenção para o fato de que, sempre que se oferece a alguém um meio 

de proteção mais efetiva de seus direitos, o beneficiário deve utilizá-lo 

com responsabilidade e lealdade, sob pena de se tornar infrator da lei, 

com nítida inversão das posições jurídicas anteriormente ocupadas pelas 

partes. Assim, se foi permitida a criação dos cadastros restritivos, como 

forma de proteção dos credores, frente aos inadimplentes contumazes, os 

beneficiários do sistema (isto é, os credores) devem ser diligentes em 

grau máximo, atuando com maior cautela, de forma a impedir qualquer 

inscrição equivocada, o que não foi feito pelos demandados. A boa-fé 

objetiva é princípio basilar de nosso ordenamento jurídico, que impõe às 

partes de qualquer relação jurídica agirem, umas em relação às outras, 

com total transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à confiança que 

nelas foi depositada. O demandado alega que a autora litiga de má-fé e 

requer lhe seja aplicada as sanções cabíveis à espécie. Para que o litígio 

configure má-fé é indispensável a prova, caracterizada e demonstrada, de 

qualquer das hipóteses do art. 17 do CPC, razão pela qual referido 

dispositivo legal deve ser interpretado com cautela, para não se inviabilizar 

o próprio contraditório, uma vez que o improbus litigator relaciona-se com 

a má conduta processual, não propriamente com o pedido. Assim, a 

interposição de qualquer recurso, ou incidente processual, ainda que seus 

fundamentos sejam discutíveis, ou que a parte não obtenha êxito, não 

caracteriza o propósito doloso da parte, que justifique a aplicação de pena 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 51 de 389



por litigância de má-fé, que exige conduta intencionalmente maliciosa e 

temerária, com a inobservância do dever de proceder com lealdade com 

que o Código impõe às partes. Neste sentido, a lição sempre atual do 

Professor Celso Agrícola Barbi que se transcreve: "A idéia comum de 

conduta má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa 

idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se 

pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar." A 

jurisprudência é também unânime no sentido de que: "Na litigância 

temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só 

de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a 

condenação cominada na lei visa compensar." (STJ, 1ª T, Resp 

76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97, deram provimento, v.u., 

DJU 30.6.97, p.30.890) No tocante ao quantum indenizatório, há de se 

primar pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização, sendo 

que, em caso de dano moral, decorrente de atuação irregular de empresas 

com inscrição equivocada de nome em cadastro de proteção ao crédito, é 

necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais 

deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a ré, mas, por 

outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, 

servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. É certo que 

inexiste um parâmetro legal para se quantificar o valor de uma indenização 

por dano moral. A indenização, em casos tais, atende a função de 

desestimular o autor do dano de praticá-lo novamente. A fixação da 

reparação é tarefa atribuída ao julgador que deve se basear nas 

peculiaridades do caso concreto, atendendo a alguns parâmetros, quais 

sejam: a posição social do autor, o grau de culpabilidade do réu, as 

consequências do ato danoso e o caráter sancionador, pois a 

compensação da vítima deve ter um sentido punitivo ao lesionador. 

Deve-se ter em conta que a indenização não pode representar 

enriquecimento injustificado do ofendido, mas também deve atender ao 

caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e 

atender ainda à natureza reparatório-compensatória que deve sempre 

informar as indenizações por dano moral, levando-se em consideração as 

circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atentando à 

gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, repercussão 

do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

Ao passo que afasto o valor pleiteado pelo autor, arbitro os danos morais 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A quantia ora arbitrada atende, 

satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e 

constrangimento da autora, e representando sanção à requerida, de forma 

que agirão de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam 

prejudicar seus clientes. Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. 

Ratifico os termos da antecipação de tutela concedida. Declaro inexistente 

o débito no importe de R$ 277,52 (duzentos e setenta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos), contrato nº. 174069861000049FI. Observando 

o critério de razoabilidade, condições econômicas do requerido, bem como 

da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno 

o demandado a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral 

que lhe causou, o montante a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da 

Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir 

desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo 

dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, o 

requerido 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, 28 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002099-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA SOARES TINOCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINÂMICA CONSÓRCIOS (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono do autor para, que, no prazo legal se manifeste 

sobre a resposta de ofico ID.24227981.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003192-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BENEDITO SOUZA FILHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, POSTULANDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO E/OU ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1006631-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAMAR JOSE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIANY KAROLINE DE JESUS BORGES OAB - MT24668/O 

(ADVOGADO(A))

EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO OAB - MT24289/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL OAB - MT13810-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

RATIFIQUE A CERTIDÃO DE CRÉDITO APRESENTADA AOS AUTOS OU 

APRESENTE NOVA CERTIDÃO, CONSIDERANDO TERMOS DA 

MANIFESTAÇÃO DA RECUPERANDA QUE NOTICIA EVENTUAL 

ALTERAÇÃO NO JULGADO DA DEMANDA TRABALHISTA.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007050-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1003048-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (REU)
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TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte requerida, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003336-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO IBURA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007301-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BATISTA 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)

 

PROCESSO n. 1007301-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:APARECIDA 

BATISTA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI 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: 

17/08/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação 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)

 

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: 1014059-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON COSTA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1007308-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO JOSE DA SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007308-83.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLINDO JOSE 

DA SILVA BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 17/08/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1014096-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DINIZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO OAB - SP287894 

(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: 1014103-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ZUKOWSKI ROCHA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-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: 1007309-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO JOSE DA SILVA BEZERRA (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. 1007309-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLINDO JOSE 

DA SILVA BEZERRA 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: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1014108-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 1014115-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo com a intimação do advogado da parte requerida para tomar 

ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014122-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE AUGUSTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-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: 1007317-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1007317-45.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DENISE 

RODEGUER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENISE RODEGUER POLO 

PASSIVO: LIBERTY SEGUROS 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: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007247-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA OAB - MT0010085A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007247-28.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Execução de Titulo 

Extrajudicial contra a Fazenda Pública. Recebo a presente execução, eis 

que preenche os requisitos dos art. 781 e art. 798 e seguintes do CPC. 

Nos termos do art. 910, do Código de Processo Civil, CITE-SE a parte 

executada, para pagamento do débito ou para, querendo, opor Embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias. Registro que, em ocorrendo algumas das 

hipóteses de pagamento preferencial, previstas no §2º do art. 100 da 

CF/88, estas deverão ser informadas e requeridas pelo credor, 

comprovando-se documentalmente tal condição. Faça constar no 

mandado que decorrido o prazo sem oferecimento dos embargos, haverá 

requisição do pagamento da dívida exequenda por precatório ou RPV 

através do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 

535, § 3º, I, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem interposição de 

embargos, dê-se vista ao MP. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Publique-se. Cumpra-se. Após, conclua-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007185-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JERONIMO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA PANIAGO DOS SANTOS OAB - MT26094/O (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE TEIXEIRA MILANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007185-85.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: PAULO JERONIMO PEREIRA EXECUTADO: LUCIANE TEIXEIRA 

MILANI Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite(m)-se 

o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida 

(art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação que, não havendo 

pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça deverá proceder 

penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do débito objeto da 

execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada 

(§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006942-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. DE OLIVEIRA CALCADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAICIANA ROCHA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006942-44.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: F. S. DE OLIVEIRA CALCADOS EXECUTADO: GLAICIANA 

ROCHA FERREIRA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 
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integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007171-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JERONIMO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA PANIAGO DOS SANTOS OAB - MT26094/O (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELMA MENEZES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007171-04.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: PAULO JERONIMO PEREIRA EXECUTADO: JUSCELMA 

MENEZES RODRIGUES Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006388-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA BENEDITA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006388-12.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR EXECUTADO: 

SEBASTIANA BENEDITA DA SILVA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o 

valor integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de 

citação que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de 

Justiça deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a 

quitação do débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação da parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)

-se o(s) executado(s) para comparecer à audiência de conciliação 

designada, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. 

da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007326-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENRIQUE GOMES 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. 1007326-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ENRIQUE GOMES 

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: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1007328-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALMO HERNANDES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR (REU)

 

PROCESSO n. 1007328-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DALMO 

HERNANDES GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

ANDRIGO BAIA EDUARDO POLO PASSIVO: CLAUDIO ROBERTO NATAL 

JUNIOR 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: 18/08/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

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: 1007332-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA GONCALVES SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007332-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALBERTINA 

GONCALVES SEVERINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 
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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: 

18/08/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1010492-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1010492-81.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.000,00 POLO 

ATIVO: Nome: GEOVANIO SILVA DOS SANTOS Endereço: rua senador 

filinto muller, 17, jardim ipiranga II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-002 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA 

RIO NEGRO, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. RONDONÓPOLIS, 28 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007339-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LEANDRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007339-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADILSON 

LEANDRO DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/08/2020 Hora: 08:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

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: 1007340-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LEANDRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007340-88.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADILSON 

LEANDRO DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/08/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

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: 1010473-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY MENDES LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1010473-75.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.714,82 POLO 

ATIVO: Nome: ROSELY MENDES LOPES DA SILVA Endereço: RUA RIO 

BRANCO, 1270, QUADRA 04, JARDIM MATO GROSSO, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTE REQUERENTE, 

acima qualificada, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. RONDONÓPOLIS, 28 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 
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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: 1010473-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY MENDES LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1010473-75.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.714,82 POLO 

ATIVO: Nome: ROSELY MENDES LOPES DA SILVA Endereço: RUA RIO 

BRANCO, 1270, QUADRA 04, JARDIM MATO GROSSO, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. RONDONÓPOLIS, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010559-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS ALMEIDA SOUZA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1010559-46.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.101,23 POLO 

ATIVO: Nome: JOSE MESSIAS ALMEIDA SOUZA Endereço: RUA UM, SN, 

QUADRA 16, RESIDENCIAL MAGNOLIA ANGELICA, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificada, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. RONDONÓPOLIS, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010559-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS ALMEIDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1010559-46.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.101,23 POLO 

ATIVO: Nome: JOSE MESSIAS ALMEIDA SOUZA Endereço: RUA UM, SN, 

QUADRA 16, RESIDENCIAL MAGNOLIA ANGELICA, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. RONDONÓPOLIS, 28 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005220-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS LIBERATO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005220-72.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MATEUS LIBERATO PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. Analisando a petição retro, 

verifico que não fora juntado ao processo orçamento atualizado dos 

insumos requeridos. Dessa forma, intime-se a parte autora, para no prazo 

de 05 (cinco) dias juntar ao processo o documento retro mencionado. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. RHAMICE 

IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007344-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MEDEIROS MIRANDA (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. 1007344-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDERSON 

MEDEIROS MIRANDA 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: 18/08/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1007350-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOARES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007350-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCOS 

SOARES DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/08/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007289-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARLI RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007289-77.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS EXECUTADO: 

MARIA MARLI RODRIGUES Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 
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expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007282-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA FRAGA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007282-85.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACACIAS EXECUTADO: CELIA FRAGA DE CARVALHO Vistos, etc. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 

e seguintes do Código de Processo Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para 

pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida (art. 829 do CPC). 

Consigne-se no mandado de citação que, não havendo pagamento no 

prazo legal, o senhor Oficial de Justiça deverá proceder penhora e 

avaliação de bens suficientes a quitação do débito objeto da execução, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada (§1º); que a 

penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros 

forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) executado(s) 

para comparecer à audiência de conciliação designada, oportunidade em 

que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 9.099/95), por si ou 

por meio de advogado. Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de 

Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, CPC), e certificada a inexistência de bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º. da Lei 

9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º 

e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001511-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOBINO PAULO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001511-29.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: LEOBINO PAULO DO 

NASCIMENTO Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003720-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003720-10.2016.8.11.0003. 

TESTEMUNHA: DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOTOCICLETAS LTDA TESTEMUNHA: PROCON MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular 

pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré suspenda a 

exigibilidade da multa aplicada até a decisão final do presente feito. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. E, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo 

Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte 

requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada 

tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a 

inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela urgência. Isto porque, a parte autora 

aduz que a multa imposta em processo administrativo se revela abusiva, 

eis que no presente caso não houve sequer a condenação em processo 

judicial movido pela parte que formulou a reclamação. A verossimilhança 

da alegação está revelada nas provas documentais acostadas aos autos, 

bem como em razão do depósito caução realizado pela autora. De outra 

banda, sendo certo, ainda, que o perigo da demora que justifica a 

concessão de uma medida urgente resta caracterizado pelos transtornos 

que vem enfrentando face a restrição imposta em razão da penalidade 

sofrida. Por outro lado, conceder a tutela antecipada, não acarretará 

prejuízos à reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

pois não se trata de questão irreversível, podendo ser modificada ou 

revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de 

questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, 

DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a parte reclamada suspenda a exigibilidade da multa 

objeto de litígio, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso a parte reclamada não 

cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de 

multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), sem prejuízo de incorrer em 

crime de desobediência. No mais, CITE-SE o réu dos termos da ação, para 

responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Consigne-se que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, arts. 334 e 344). 

Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se intimará o 

autor para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias se com a 

peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da 

causa 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
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Decisão 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)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007226-52.2020.8.11.0003. 

AUTOR: VALDEMIRO BISPO DOS SANTOS REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. A parte autora pleiteia na exordial, concessão de 

antecipação de tutela, determinado à Ré que suspenda o desconto de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno da parte autora. 

Inicialmente, RECEBO a petição inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. No caso vertente, verifico que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. A questão posta na inicial requer profunda análise da 

verossimilhança do direito invocado, sendo que os elementos 

autorizadores da medida não se encontram sobejamente provados. Diante 

disto, POSTERGO a apreciação do pleito liminar para depois do 

contraditório. No mais, cite-se a parte requerida, para responder à 

presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Contestada a ação, intime-se 

a parte reclamante para impugnação no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007225-67.2020.8.11.0003. 

AUTOR: SEBASTIAO PEDRO DE LIMA REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A parte autora pleiteia na exordial, concessão de antecipação 

de tutela, determinado à Ré que suspenda o desconto de contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno da parte autora. Inicialmente, 

RECEBO a petição inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo 

código. No caso vertente, verifico que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. A questão posta na inicial requer profunda análise da 

verossimilhança do direito invocado, sendo que os elementos 

autorizadores da medida não se encontram sobejamente provados. Diante 

disto, POSTERGO a apreciação do pleito liminar para depois do 

contraditório. No mais, cite-se a parte requerida, para responder à 

presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Contestada a ação, intime-se 

a parte reclamante para impugnação no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007218-75.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ECLESIASTES LAZARO DA ROCHA REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. A parte autora pleiteia na exordial, concessão de 

antecipação de tutela, determinado à Ré que suspenda o desconto de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno da parte autora. 

Inicialmente, RECEBO a petição inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. No caso vertente, verifico que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. A questão posta na inicial requer profunda análise da 

verossimilhança do direito invocado, sendo que os elementos 

autorizadores da medida não se encontram sobejamente provados. Diante 

disto, POSTERGO a apreciação do pleito liminar para depois do 

contraditório. No mais, cite-se a parte requerida, para responder à 

presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Contestada a ação, intime-se 

a parte reclamante para impugnação no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007214-38.2020.8.11.0003. 

AUTOR: LIDIO BENTO SANTANA REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A parte autora pleiteia na exordial, concessão de antecipação 

de tutela, determinado à Ré que suspenda o desconto de contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno da parte autora. Inicialmente, 

RECEBO a petição inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo 

código. No caso vertente, verifico que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. A questão posta na inicial requer profunda análise da 

verossimilhança do direito invocado, sendo que os elementos 

autorizadores da medida não se encontram sobejamente provados. Diante 

disto, POSTERGO a apreciação do pleito liminar para depois do 

contraditório. No mais, cite-se a parte requerida, para responder à 

presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Contestada a ação, intime-se 

a parte reclamante para impugnação no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007213-53.2020.8.11.0003. 

AUTOR: APARECIDO FLORES DE SOUZA REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. A parte autora pleiteia na exordial, concessão de 

antecipação de tutela, determinado à Ré que suspenda o desconto de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno da parte autora. 

Inicialmente, RECEBO a petição inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. No caso vertente, verifico que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. A questão posta na inicial requer profunda análise da 

verossimilhança do direito invocado, sendo que os elementos 

autorizadores da medida não se encontram sobejamente provados. Diante 

disto, POSTERGO a apreciação do pleito liminar para depois do 

contraditório. No mais, cite-se a parte requerida, para responder à 

presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Contestada a ação, intime-se 

a parte reclamante para impugnação no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007197-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007197-02.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MUCIO VILELA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de realizar corte em sua energia 

elétrica, e, ainda, que proceda à exclusão do seu nome dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, 

que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto 

no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. E, nos termos do art. 

300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de 

urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do 

CPC). No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado, visto ser proveniente de suposta fraude 

no medidor, resultando em cobranças atinentes a fatura com vencimento 

em 21/02/2020, no valor de R$15.358,55 (quinze mil trezentos e cinqüenta 

e oito reais e cinqüenta e cinco centavos). Ocorre que diante da ausência 

de pagamento da referida fatura, levando em conta a grande diferença do 

histórico de consumo, a requerente teve seu nome incluso nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, bem como a reclamada vem ameaçando a 

consumidora de suspender o fornecimento de energia em sua unidade 

consumidora. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, o qual aponta para a possibilidade da 

concessão da liminar, à vista da probabilidade de veracidade dos 

argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora resta provado 

diante da inadimplência da aludida fatura em discussão caracterizar a 

iminência do corte de fornecimento de energia elétrica na residência da 

parte reclamante, o qual causará evidentes prejuízos à parte autora e a 

sua família. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da 

parte reclamante, qual seja, UC 6/2614066-5, tão somente com relação à 

fatura ora discutida, e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o 

serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, até o deslinde do feito. 

Outrossim, determino que a parte reclamada providencie no prazo de 05 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, tão somente com relação ao débito objeto da lide, até o final da 

presente demanda. Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007022-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SCHWEGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007022-08.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAFAEL SCHWEGER REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DETRAN Vistos, etc. A parte autora formula em peça 

vestibular, pedido de tutela antecipada, objetivando que o Réu proceda 

com o desbloqueio para emissão de documento e licenciamento, do veículo 

CHEVROLET S10 LTZ FD2, placa OBP2177, Renavam 01007349260. Pois 

bem. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso 

de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do 

Código de Processo Civil. Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de 

início, cabe destacar que não há óbice para eventual concessão de tutela 

antecipada no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta o 

Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE 

(Fórum Nacional dos Juizados Especiais). E, nos termos do art. 300, caput, 

do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é 

necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a 

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

processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). In casu, 

analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico 

a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória e ou 

tutela de evidência. Em que pese a parte autora aduzir que há um bloqueio 

indevido para fins de emissão do documento do veículo verifica-se que 

consta no documento carreado aos autos que o bloqueio é em razão da 

existência de débitos em dívida ativa, não restando caraterizada a 
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probabilidade do direito alegada. Cediço que a concessão de tal medida 

requer a prova da verossimilhança das alegações, o que não restou 

evidenciado. Assim, sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, o 

indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Por 

tais considerações, considerando o disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95 e, sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA. No mais, CITE-SE a parte requerida, para responder à 

presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, arts. 334 e 344). 

Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se intimará o 

autor para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias se com a 

peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da 

causa 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007146-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS FURTADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007146-88.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS FURTADO REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. A parte autora pleiteia na exordial, 

concessão de antecipação de tutela, determinado que a Ré libere o 

acesso ao AVA (ambiente virtual acadêmico) para que possa cursar as 

disciplinas referente ao semestre. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos termos 

do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela 

de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do 

CPC). Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar 

que não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito 

dos Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos 

Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais). A questão posta nos autos requer profunda análise 

da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os 

elementos autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. 

No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e documentos, 

não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano conceder tal 

medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se concedida, 

assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de tutela para após 

a apresentação da defesa, afim de que sejam esclarecidos os pontos 

expostos, visto que, a análise sumária das tutelas de urgência deve estar 

em consonância com o ordenamento processual e se ater ao que 

estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil e seus incisos. No 

mais, CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para 

comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em 

que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

KASSIO HENRIQUE SANT ANA DE OLIVEIRA OAB - 034.108.521-90 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001907-06.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: KASSIO HENRIQUE SANT ANA DE OLIVEIRA 

INTERESSADO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular 

pedido de tutela de urgência objetivando que a empresa ré abstenha de 

cortar o fornecimento de água, bem como se abstenha de incluir o nome 

da reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Primeiramente, RECEBO 

a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso 

vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do 

pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos 

termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da 

tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 

300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. Quanto a fumaça do bom direito, a parte 

autora aduz não ser devido o consumo de agua faturado atinente ao mês 

de dezembro de 2019, no valor de R$ 626,30 (seiscentos e vinte e seis 

reais e trinta centavos). A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, o qual aponta para a 

possibilidade da concessão da liminar, à vista da probabilidade de 

veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, quanto ao periculum 

in mora, resta provado diante da pendência da aludida fatura em 

discussão caracterizar a iminência do corte de fornecimento de água no 

imóvel da parte reclamante acarretará diversos prejuízos à parte autora e 

a sua família. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO conforme o 

disposto no art. 497 do Código de Processo Civil, que a empresa ré se 

abstenha de suspender o fornecimento de água na residência da parte 

autora, unidade consumidora n° 536108 - 7, tão somente com relação à 

fatura em discussão, e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o 

serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, até o deslinde do feito. 

Outrossim, determino que a reclamada abstenha-se de incluir o nome da 

reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha 

feito, que providencie a exclusão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

Para o caso do não cumprimento, fixo pena de multa diária em R$300,00 

(trezentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência. No 

mais, CITE-SE o réu, para responder à presente demanda, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação tempestiva, 

somente se intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 10 

(dez) dias se com a peça defensiva forem juntados documentos 

relevantes ao deslinde da causa, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria. Concedo os benefícios do art. 212, § 2.º do Código de 

Processo Civil. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se se for o 

caso, pelo oficial de justiça plantonista. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim 

Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007158-05.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANTOS DAS VIRGENS OAB - MT26100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SPINELLI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007158-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUZIA SANTOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURICIO SANTOS DAS 

VIRGENS POLO PASSIVO: PAULO CESAR SPINELLI 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: 27/07/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006197-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LM CONSULTORIA EIRELI (TESTEMUNHA)

ILDO OSCAR HOFFMANN (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1006197-64.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LM 

CONSULTORIA EIRELI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS 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: 13:45 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1005897-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANDER SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005897-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIANDER 

SILVA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 18/08/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000596-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE 

ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1000596-77.2020.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, 

Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: FRANCIMAO DA SILVA Endereço: 

AVENIDA ASA BRANCA, 989, RUA CINCO, PARQUE RESIDENCIAL 

UNIVERSITÁRIO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-195 POLO PASSIVO: 

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

Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 740, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS 

- MT - CEP: 78740-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO para cumprir a liminar deferida nos autos do processo acima 

identificado, nos termos da decisão 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. 

LIMINAR: ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia 

útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término 

do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 

RONDONÓPOLIS, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000596-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000596-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: FRANCIMAO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUANA PRICILA BICUDO 

RINALDI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Conciliação período vespertino 

Data: 18/08/2020 Hora: 14:15 Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 23/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100. 28 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: 1000487-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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UANDERSON DA SILVA BORBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000487-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: UANDERSON DA 

SILVA BORBA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SHIRLEI MESQUITA 

SANDIM 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: Data: 18/08/2020 Hora: 14:30 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 28 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: 1000560-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEKAUITA DE SOUZA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/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. 1000560-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: THEKAUITA DE 

SOUZA DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEIDA 

ANDREIA KURSCHNER POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Data: 18/08/2020 Hora: 14:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

28 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: 1007306-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007306-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MAYLSON DOS 

SANTOS TORRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA DA SILVA 

NUNES VANNI POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 28 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: 1007307-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO JOSE DA SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007307-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLINDO JOSE 

DA SILVA BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

18/08/2020 Hora: 15:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1007314-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILSON DE OLIVEIRA SOUSA (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. 1007314-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JUVENILSON DE 

OLIVEIRA SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 18/08/2020 Hora: 15:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 28 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: 1007315-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DERMEVAL ALMEIDA RIBEIRO (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. 1007315-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DERMEVAL 

ALMEIDA RIBEIRO 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 

vespertino Data: 18/08/2020 Hora: 15:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 28 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: 1007320-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENRIQUE GOMES 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. 1007320-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ENRIQUE GOMES 

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: Conciliação período matutino Data: 

19/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1007325-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENRIQUE GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1007325-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ENRIQUE GOMES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

19/08/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1007335-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROBERTO RAFAEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007335-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIEGO ROBERTO 

RAFAEL PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 19/08/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1007336-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANI DE SOUZA FERNANDES (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. 1007336-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUZIANI DE 

SOUZA FERNANDES 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 

vespertino Data: 19/08/2020 Hora: 13:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 28 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: 1007337-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANI DE SOUZA FERNANDES (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. 1007337-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUZIANI DE 

SOUZA FERNANDES 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 

vespertino Data: 19/08/2020 Hora: 13:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006394-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006394-19.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDO 

ALVES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI POLO PASSIVO: RONDISBEL RONDONOPOLIS 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 19/08/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 28 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006449-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO RAMOS DE AVILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO JOSE PADILHA OAB - MT5138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1006449-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAMAO RAMOS 

DE AVILA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NIVALDO JOSE PADILHA 

POLO PASSIVO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 19/08/2020 Hora: 08:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006480-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO CAMPIOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006480-87.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCOS 

AURELIO CAMPIOLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AFFONSO 

FLORES SCHENDROSKI POLO PASSIVO: DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS 

BRASIL S.A. 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: 19/08/2020 

Hora: 08:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 28 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: 1007349-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOARES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1007349-50.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCOS 

SOARES DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 19/08/2020 Hora: 13:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo Borges

 Cod. Proc.: 90927 Nr: 2192-51.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO CORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA POSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA DE MORAES 

MENDONÇA - OAB:18.324-E, Angelo Bernardino de Mendonça 

Junior - OAB:16330

 Código 90927

Vistos.

Considerando o cumprimento da obrigação através do bloqueio de valores 

realizado via Sistema Bacenjud (fls. 128 e 129), DEFIRO o pedido de 

LEVANTAMENTO DOS VALORES na forma pleiteada pelo credor à fl. 131.

 Assim, após certificado o cumprimento das disposições contidas no Art. 

450, §3º, da CNGC, EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ.

Em seguida, não havendo pedido das partes, arquive-se o feito 

procedendo com as baixas e anotações pertinentes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Rondonópolis/MT, em 17 de abril de 2020.

 Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005695-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1005695-28.2020.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 11.740,06 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cobrança 

indevida de ligações]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS Endereço: 

RUA FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 873, CENTRO, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78700-100 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 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: 21/07/2020 Hora: 08:15. 

LIMINAR: "Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada SE ABSTENHA de incluir o nome da parte autora 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito referente às faturas dos meses de 

setembro/2019, outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019, 

janeiro/2020, fevereiro/2020, março/2020 enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer 

em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. " 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, 28 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão
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AMANDA OLIVEIRA SILVA OAB - MT27290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA MARIANO DA SILVA - ME (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004254-12.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JAQUELINE SANTOS OLIVEIRA REU: NILDA MARIANO DA SILVA 

- ME Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de débito por 

Fraude com Danos Morais, onde a parte autora postula concessão de 

tutela de urgência para que a requerida exclua seu nome dos cadastros 

de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que 

desconhece a dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside evidenciada pela juntada da certidão 

dando conta da negativação de seu nome e a notícia de que não possui 

relação comercial com a requerida, sendo que nunca contratou os 

serviços da empresa, no entanto, teve seu nome incluso nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo extrato dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do 

nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão 

somente com relação aos débitos objeto desta ação, quais sejam nos 

valores de R$ 1.964,00 (um mil novecentos e sessenta e quatro reais), 

referente ao contrato de nº 23577, enquanto estiver sendo discutido, ou 

seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007123-45.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JORGE DOVIGI - ME REQUERIDO: 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 o 

nome/CPF de seu motorista, bem como de seu veículos. 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. Inicialmente determinou-se a 

regularização do polo ativo da demanda, considerando que o requerente 

Mario Lucio Ceara, embora também estivesse com seu CPF bloqueado 

perante a requerida, não estava inserido na relação processual (Id. 

31475427). A regularização foi realizada por meio da petição de Id. 

31545686. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Inicialmente, 

determino que a secretaria promova a regularização do polo ativo no 

sistema Pje, incluindo o reclamante Mario Lúcio Ceara. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão parcial da tutela provisória. No 

caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado 

reside nas alegações do reclamante, onde afirma que no dia 13 de abril de 

2019, na pessoa de seu subordinado MÁRIO LUCIO CEARA, ao tentar 

realizar agendamento para descarga de grãos na empresa requerida 

foram impedidos, sendo informado por funcionário desta que o motorista, 

bem como seus veículos, estariam com restrições/bloqueio, e que 

portanto, não poderiam adentrar nas dependências da empresa 

reclamada. Explicou que ao tentar se informar junto à empresa 

demandada, não obteve qualquer esclarecimento acerca do motivo que 

ensejou a tal restrição interna ou qual seria esta restrição. 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), 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 providencie no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da ciência desta decisão, a RETIRADA DE QUALQUER 

RESTRIÇÃO lançada sobre os veículos da requerente, de placas QBM 

3260, QBM 3310, QBM 3360 E QBM 3720, bem como do nome motorista, 

SR. MÁRIO LUCIO CEARA e, CPF Nº 336.293.239-87, enquanto estiver 

sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. Por fim, indefiro imposição de multa 

diária por descumprimento, neste momento processual. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo. INTIMEM-SE as partes da presente decisão 

e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, 

oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio 

de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006449-67.2020.8.11.0003. 

AUTOR: RAMAO RAMOS DE AVILA REU: HUGHES TELECOMUNICACOES 

DO BRASIL LTDA. Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais onde o autor postula 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida exclua 

seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos 

análogos, haja vista que contesta a dívida que originou tal inserção. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante não concorda com os débitos cobrados, tendo em vista 

que o débito foi gerado após o cancelamento dos serviços contratados 

junto á empresa requerida, que inclusive, retirou todos os seus 

equipamentos da residência do requerente. Ocorre que, o reclamante teve 

seu nome incluso nos Órgãos de Proteção ao Crédito, sobe o pretexto de 

inadimplência. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu 

banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe ressaltar que o perigo 

da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção 

ao crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos 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. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a RETIRADA DO 

NOME/CPF do reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente 

com relação aos débitos objeto desta ação, qual seja R$ 709,38 

(setecentos e nove reais e trinta e oito centavos), referente ao contrato 

de nº 333065, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005692-73.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEX MONFREDINHO DE MATOS RODRIGUES 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 abstenha-se de incluir seu NOME/CPF nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 

6/2736636-8. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, levando em conta a grande 

diferença do consumo anteriormente cobrado. Ocorre que diante de tais 

débitos, a reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de 

suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, bem como de incluir seu NOME/CPF nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostadas aos autos, inclusive, pelas faturas 

contestadas, bem como pelo histórico de consumo. Cabe ressaltar que o 

perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência é 

evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é 

considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Igualmente, em relação ao pedido de abstenção de inclusão do 

nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, denoto que também 

merece ser deferido, uma vez que os efeitos do protesto geram prejuízos 

em qualquer relação comercial que a parte queira celebrar, sendo cediço 

que isso impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, 

movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos 

de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, 

mister frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a 

honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante 

a sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Por fim, importante registrar que conceder a 

tutela provisória nos casos narrados acima, não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

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 6/2736636-8), 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 
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6/2736636-8 e as faturas referentes aos meses de Junho/2019 no valor 

de R$ 1.286,14; Julho/2019 no valor de R$ 675,71; Agosto/2019 no valor 

de R$ 675,71; Setembro/2019 no valor de R$ 296,66; Outubro/2019 no 

valor de R$ 622,53; Novembro/2019 no valor de R$ 611,44; 

Dezembro/2019 no valor de R$ 391,01; Janeiro/2020 no valor de R$ 

558,58; Fevereiro/2020 no valor de R$ 565,22; Março/2020 no valor de R$ 

933,95. 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
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Processo Número: 1016390-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016390-75.2019.8.11.0003. REQUERENTE: LUCIMAR FIGUEIREDO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por LUCIMAR FIGUEIREDO DA 

SILVA contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento e faturas em que 

se alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento e faturas. Ademais, nos termos do art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento e faturas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação 

Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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JOSEFINA ANALIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016931-11.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSEFINA ANALIA DE FREITAS REQUERIDO: PARAISO 

DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se 

de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em 

epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Passo ao exame do mérito. Designada audiência de conciliação, a parte 

reclamada deixou de comparecer, assim também não apresentou 

contestação, apesar de citada conforme id 28991370. Desse modo, 

incidem os efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95, e 

Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Na espécie, constato a caracterização de hipótese de julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, cumulado com o art. 23 da Lei nº 9.099/95. Cabe à parte 

Reclamada comparecer pessoalmente na audiência e apresentar 

contestação dentro de cinco dias a contar da audiência de conciliação, 

caso contrário serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

com imediato julgamento da demanda. A parte autora em sua inicial 

sustenta, que está com o seu nome negativado nos órgãos de proteção 

ao crédito, pela parte reclamada. Afirma que desconhece a dívida 

negativada, uma vez que, nunca contratou os serviços da reclamada. 

Recorre ao judiciário pleiteando indenização por danos morais, bem como 

a inexigibilidade da cobrança da dívida em questão. Pois bem. Em se 

tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência de contestação conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial. A reclamada se quedou inerte ao chamado judicial, demonstrando 

nítido descaso, não apresentando contestação. Ademais, verifico que os 

documentos carreados aos autos são suficientes para um decreto 

condenatório favorável à parte autora. Cabe a parte reclamada o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Quanto ao pedido ventilado na 

inicial merece prosperar. Dano Moral O dano moral, à luz da Constituição 

Federal vigente, nada mais é do que a ofensa à dignidade da pessoa 

humana. Quanto à comprovação do dano moral explícita é a doutrina de 

Sergio Cavalieri Filho no sentido de que: “(...) Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; 

deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que provada 
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a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção homnis ou facti, que decorre das 

regras de experiência comum.”(Cavalieri, Sergio Filho. Programa de 

Responsabilidade Civil. 4ed. Ver. e atual. Editora Malheiros, 2003. p.102) 

Conforme entendimento doutrinário acima colacionado, restou comprovado 

nos autos que a parte autora sofreu dano moral ao ter sua dignidade 

atingida diante da negativação indevida. No caso concreto, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a 

situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO Diante do exposto, declaro 

a revelia da parte reclamada e com fundamento no art. 487, inciso I do 

NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido inaugural, em via de 

consequência; 1. DECLARO inexistente o débito objeto da lide, com a 

exclusão definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao 

crédito SCPC / SERASA; 2. CONDENO a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor 

há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento 

ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação 

desta sentença. Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Rondonópolis/MT 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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Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010597-58.2019.8.11.0003. REQUERENTE: LUCIMAR BARCELLO 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. RELATORIO 

Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 

DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses 

excepcionais que, constatando-se antecipadamente não haver 

necessidade de produção de prova em audiência, o magistrado está 

autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, antes 

mesmo da citação do réu. Consigno que neste juízo já foram proferidas 

diversas sentenças de total improcedência em casos idênticos, 

dispensando-se, inclusive, a citação do réu, sendo assim, passo à 

prolação de sentença de imediato, nos termos do art. 332 do Código de 

Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO Cuida-se de Ação Reclamatória 

proposta por LUCIMAR BARCELLO OLIVEIRA contra VIVO S.A objetivando 

a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais em decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento, faturas, contrato de adesão, RG e CPF, em que se alega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, contrato de adesão, RG e 

CPF. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu 

direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, 

contrato de adesão, RG e CPF), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015926-51.2019.8.11.0003. REQUERENTE: CLEUNICE LOPES DA SILVA 

DIAS 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 CLEUNICE LOPES DA SILVA 

DIAS 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 
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comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento e faturas em que 

se alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento e faturas. Ademais, nos termos do art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento e faturas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação 

Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010485-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BATISTA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010485-89.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MARCELO BATISTA DO 

PRADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos 

do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de 

Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por MARCELO BATISTA DO 

PRADO contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas cadastral da 

unidade consumidora e faturas detalhadas em que se alega a existência 

de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, 

verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de 

débitos, alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas. Ademais, nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor 

sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da 

relação jurídica (telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010710-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE REZENDE MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010710-12.2019.8.11.0003. REQUERENTE: REJANE REZENDE MAIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por REJANE 

REZENDE MAIA contra BANCO BRADESCO SA objetivando declaração de 

inexistência de débito e Indenização por danos morais por inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida de forma 

genérica afirma que não praticou ato ilícito, sendo indevido, portanto, o 

dano moral. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. Mérito. No mérito, a questão posta à liça dispensa maiores 

considerações, uma vez que a Ré na sua contestação não se 

desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a afirmar que 

não há provas do Dano Moral. Salienta-se que o princípio do ônus da 

impugnação especificada exige a exposição individualizada em relação 

aos fatos articulados pela parte-autora na petição inicial, de modo que ao 

deixar de impugnar algum fato, incide sobre ele a presunção de 

veracidade. Quanto à pretensão de declaração de inexistência de relação 

jurídica e de inexistência de débito nada disse a Ré, incidindo sobre tais 

fatos a presunção de veracidade. Resta incontroverso dos autos que os 
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valores cobrados pela Ré não são devidos. Resta incontroverso dos 

autos que os valores cobrados pela Ré não são devidos, o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Dos autos extrai-se que a Ré não se desincumbiu de 

seu ônus, pois não impugnou os fatos alegados pelo Autor e nem juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas. De 

outro norte, a reclamante juntou documentos, onde consta informação de 

que tais débitos foram lançados no rol de maus pagadores. Assim, a 

declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Quanto aos 

danos morais, diante dos fatos guerreados, o presente caso extrapola o 

aborrecimento e mero dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a 

reclamante por danos morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras 

reclamações à ré, e nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve 

seu nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC 

dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, 

surge o seu dever de indenizar. No caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito, o 

que torna desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 

conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem 

repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão 

somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar 

a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima 

e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, o feito deve 

ser julgado procedente. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos objeto da lide, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Sem 

custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do MMª. Juíza de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz 

Leigo SENTENÇA 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: 1014116-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TURMA DU CHEF BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NASCIMENTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014116-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TURMA DU CHEF BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME 

REQUERIDO: FERNANDO NASCIMENTO COSTA Vistos em sentença 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 

Síntese fática Em síntese a parte reclamante alega que contratou os 

serviços da reclamada, e o mesmo teve falhas, em razão do não 

cumprimento. Sustenta a parte autora que, de toda a estrutura de gesso 

contratada para instalação no estabelecimento comercial, restou os 

banheiros sem fazer. Alega que, diante da situação, realizou a suspensão 

do cheque no valor de R$ 1.836,00 (um mil oitocentos e trinta e seis reais) 

Em contestação a parte reclamada sustenta que conclui o serviço 

contratado, ou seja, 204 m²de forro de isopor. Após a finalização o autor 

contratou mais 42m² de forro para área externa do estabelecimento. Pois 

bem, Em análise as provas corroboradas ao caderno processual e 

considerando a necessidade de novas in loco, tais como prova pericial, e 

em virtude de ser matéria complexa e incompatível com os procedimentos 

do juizado, necessário se faz a extinção do processo. No presente caso, 

a produção de prova pericial mostra-se imprescindível para análise da 

matéria em questão, especialmente para apurar a instalação do forro 

excedente contratado pela parte autora. Portanto a declaração de 

incompetência absoluta do Juizado Especial é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie 

OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

forte no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELULAR HOUSE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000446-96.2020.8.11.0003. REQUERENTE: CELULAR HOUSE LTDA - ME 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório a 

teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente 

o feito verifico que as partes se compuseram amigavelmente. Desse 

modo, imperioso se faz a homologação do referido acordo, tendo em vista 

que não há ictu oculi nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico 

capaz de macular o pacto entabulado entre as partes, não havendo, 

portanto, qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada para 

pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra 

violação ao princípio ou norma de ordem pública, nem a existência de 
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defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos interesses. 

Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as partes 

definem a solução do conflito que os envolve e que produz efeito imediato 

entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, assim, presentes 

os requisitos legais a homologação, extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 

e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o ACORDO entabulado 

pelas partes nos moldes em que fora celebrado, observando que foram 

preservados os interesses e vontade das partes e atendidas as 

formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em consequência, os 

necessários levantamentos, se for o caso e para tanto, determino a 

expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

MMª. Juíza de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo 

SENTENÇA 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: 1016456-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRO RODRIGO FRAGA CARVALHO (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))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016456-55.2019.8.11.0003 REQUERENTE: KAIRO RODRIGO FRAGA 

CARVALHO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

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 KAIRO RODRIGO FRAGA 

CARVALHO contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 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, cópia do RG, CPF e 

contrato de adesão 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, cópia do RG, CPF e contrato de adesão. 

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, cópia do RG, CPF e contrato de adesão), 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: 1015624-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SOCORRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015624-22.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ROSELI SOCORRO 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito 

sem resolução de mérito nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, a parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato ou logo após, em sendo caso de fato 

imprevisível, aplicando-se no Juizado Especial Cível a Exegese do art. 362, 

inc. II, do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação 

supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do 

Novo Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95. Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Enunciado 28 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014996-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE RAMOS FERREIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014996-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSINEIDE RAMOS FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar 

Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste 

Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar de 

matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A 

arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, 

dispensável a prova técnica acenada, assim como demonstrado o 

interesse de agir da parte. Afastada a preliminar. Passo ao exame do 

mérito. A parte reclamante aduz em síntese que foi surpreendida no mês 

de setembro de 2019, com uma fatura exorbitante com uma média de 

consumo acima do habitual, 473 kwh, sendo a média mensal de 37kWh. 

Recorre ao judiciário requerendo a declaração de inexistência do débito 

em questão, bem como, indenização por danos morais. 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. Citada, 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços. Não havendo provas ao 

contrário, a declaração de inexistência de débito merece ser acolhida, 

embora tenha alegado que a cobrança e o consumo estejam dentro da 

legalidade. Em contestação, a parte reclamada afirmou que a cobrança é 

devida, uma vez que, os débitos em questão, trata-se de consumo mensal 

regular de energia, ou seja, efetivo consumo pela parte autora. In casu, 

competia a parte Ré comprovar as razões que alteraram o valor da média 

de consumo na unidade consumidora da parte autora, ônus do qual não se 

desincumbiu, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Em impugnação a contestação a parte 

reclamante reitera os termos da inicial, e informa que a reclamada se 

utilizou no últimos meses de faturas a média de 237 KWh, que fez com que 

a média de consumo dobrasse. Em análise ao conjunto probatório, no que 

tange ao pedido de inexistência do débito em discussão, deve prosperar. 

Conquanto, se faz necessária a revisão de consumo das referidas 

faturas, tendo em vista que a parte autora assume que utiliza os serviços 

da concessionária devendo pagar por eles. Válido ainda ponderar que a 

norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, 

oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Insta salientar, que as cobranças após a “REVISÃO” são 

válidas, ou seja, as faturas posteriores ao mês em discussão são devidas 

por representar o real consumo da parte. Por fim, adotando-se a nova 

inteligência ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. Não incorreu a Reclamada em ato 

ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola 

direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA Parcial do pedido inicial, em consequência; 1. DECLARAR 

INEXISTENTE o débito consubstanciado na fatura do mês de 

setembro/2019, desde já DETERMINO a REVISÃO da mesma para fazer 

constar como consumo a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores 

as faturas discutidas; 2. INDEFIRO o pedido de danos morais; Sem custas 

e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Rondonópolis/MT, 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: 1016467-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA MICHELLI DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016467-84.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JESSIKA MICHELLI DE SOUZA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos 

do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de 

Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por JESSIKA MICHELLI DE 

SOUZA SILVA contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas cadastral da 

unidade consumidora e faturas detalhadas em que se alega a existência 

de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, 

verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de 

débitos, alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas. Ademais, nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor 

sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da 

relação jurídica (telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 
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caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014713-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GELCI ALVES MERA DE BAIRROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014713-10.2019.8.11.0003. REQUERENTE: GELCI ALVES MERA DE 

BAIRROS REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. RELATORIO 

Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 

DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses 

excepcionais que, constatando-se antecipadamente não haver 

necessidade de produção de prova em audiência, o magistrado está 

autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, antes 

mesmo da citação do réu. Consigno que neste juízo já foram proferidas 

diversas sentenças de total improcedência em casos idênticos, 

dispensando-se, inclusive, a citação do réu, sendo assim, passo à 

prolação de sentença de imediato, nos termos do art. 332 do Código de 

Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO Cuida-se de Ação Reclamatória 

proposta por GELCI ALVES MERA DE BAIRROS contra OMNI FINANCEIRA 

S/A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

cópia do RG, CPF e contrato de adesão 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, cópia do RG, CPF e 

contrato de adesão. 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, cópia do RG, CPF e 

contrato de adesão), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação 

Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014364-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN OLING BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014364-07.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JONATAN OLING BARBOSA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação 

proposta por JONATAN OLING BARBOSA em face de BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. A controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui relação jurídica em 

relação ao debito cobrado, no valor de R$ 1.172,22(um mil cento e setenta 

e dois reais e vinte e dois centavos). 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. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Analisando detidamente os autos, conclui-se que a parte reclamada 

negativou indevidamente o nome do autor, pois conforme restou 

demonstrado pela parte autora, o debito em questão é oriundo de um 

empréstimo que não foi contratado pelo reclamante, sendo que sobre esta 

questão já foi decidida nos autos nrº. 8011586-76.2018.811.0003, e, neste 

foi declarado a inexistência da relação jurídica decorrente do suposto 

debito. Assim, embora o reclamante possua o cartão de credito, não foi 

este que contratou o tal empréstimo, na qual gerou o suposto debito e 

consequente negativação. Desse modo, verifico a ocorrência do ato ilícito 

da reclamada, pois, embora o debito tenha sido declarado inexistente, a 

parte reclamada negativou o nome do autor em razão do mesmo. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 
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não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do 

mérito para o fim de: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

1.172,22(um mil cento e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), 

objeto da lide; b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros 

de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção 

monetária (INPC), a partir do arbitramento. Oficie-se ao SPC/Serasa 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. 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. Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de 

execução do (a) reclamante, proceda a alteração no sistema para 

execução de sentença. Em seguida, apresentando o cálculo do valor 

devido, intime-se o (a) executado (a) para pagamento do debito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, em consonância com 

o parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso 

do prazo, sem impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012369-56.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: POR DO 

SOL URBANIZACOES LTDA Vistos, etc. Relatório. Cuida-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGASE 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por FRANCISCO PEREIRA DE 

SOUZA em face de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, objetivando a 

rescisão contratual, e restituição do valor pago. 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 No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, foi deferida no evento 24921380, a inversão do ônus da 

prova, cabendo às Reclamadas a comprovação de inexistência de falha 

na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. A questão a ser debatida é se o valor pago pela 

Reclamante R$ 32.461,76(trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e um 

reais e setenta e seis centavos), deve ou não ser integralmente restituído, 

sob a alegação de que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva 

da Autora. De fato, a Reclamada não demonstra gastos que justifiquem a 

retenção de percentual expressivo do valor pago, portanto, considerando 

a motivação da rescisão contratual (desistência da Compradora) e as 

despesas operacionais, reconheço legítima a retenção de 5% (cinco por 

cento), do valor inicialmente pago pela promovente. Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA 

DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. 

MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos 

ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que 

determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra 

ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa 

de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em 

tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo 

promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não 

provido.” (STJ – 2ª S - REsp 1300418/SC RECURSO ESPECIAL 

2012/0000392-9 – rel. min. Luis Felipe Salomão – j. 13/11/2013 – DJe 

10/12/2013). Grifei. “Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA. 

DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. DISTRATO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO 

JUDICIAL. MULTA RESCISÓRIA. 10% DA QUANTIA TOTAL PAGA. JUROS 

DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM 

PARTE. 1. O autor realizou distrato de promessa de compra e venda cota 

imobiliária tendo-lhe sido restituído apenas 90% dos valores pagos através 

de prestações em razão de cláusula contratual que autorizava a retenção 

de valores (sinal e taxa de administração de 10%) pela construtora em 

caso de rescisão do contrato. Afirma que o valor constate do distrato iria 

ser restituído em 4 parcelas, sob pena de multa de 10%, o que não 

ocorreu até o ajuizamento da ação. 2. O Juízo de origem julgou 

procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a empresa 

requerida ao pagamento do valor de R$ 10.351,36 (R$5.220,00 + R$ 

R$4.664,88 + R$466,48), corrigidos pelo INPC a contar da data do distrato 

(27/10/2015), incidindo juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar 

da citação. 3. Insurge-se a ré alegando a impossibilidade de restituir o 

valor do sinal por tratar-se o mesmo de comissão de corretagem e que o 

autor assinou o distrato concordando com os valores a serem restituídos. 

Argumenta, ainda, que não deve incidir juros de mora sobre os valores a 

serem restituídos, eis que não houve descumprimento de sua parte de 

nenhuma obrigação. 4. A relação material estabelecida é de consumo, 

devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico 

autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. 5. A existência 

de distrato realizado pelas partes (ID 1442955, pg 1/2) não impede a 

discussão em juízo acerca dos valores retidos em razão da rescisão do 

contrato, a título de cláusula penal. Nos termos do art. 413 do Código Civil, 

bem como dos artigos 6º, IV, e 51, ambos do CDC, é possível a revisão 

das cláusulas contratuais que se mostrem abusivas. 6. Pela análise das 

provas colacionadas aos autos, observa-se que os valores pagos pelo 

autor no início do contrato correspondiam ao sinal e não à comissão de 

corretagem, razão pela qual devem integrar a totalidade dos valores pagos 

pelo imóvel. 7. Tratando-se de resolução do contrato por iniciativa do 

consumidor é possível a retenção pelo vendedor de parte dos valores 

pagos. Todavia, os valores retidos não podem ser desarrazoados. Assim, 

entendo razoável e em consonância com as regras do Código de Defesa 

do Consumidor, a redução da multa para 10% do total pago, carecendo de 

reparos a sentença nesse ponto, o que já se realizou quando do 

julgamento dos embargos de declaração no juízo originário. 8. Nos 
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contratos de promessa de compra e venda de imóveis em que a resolução 

contratual ocorre a pedido ou culpa do promitente comprador, a 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora devem 

incidir a partir do trânsito em julgado. (Resp 1617652/DF, rel. Min. Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, Dje 29/09/2017). 9. Recurso CONHECIDO e 

PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para fixar como termo 

inicial dos juros de mora o trânsito em julgado. Custas recolhidas. Sem 

condenação em honorários advocatícios, à mingua de recorrente vencido 

na integralidade.” (TJDFT – 2ª T - RI nº 0704640-56.2016.8.07.0007 – rel. 

juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS – j. 13/12/2017 – DJe. 22/01/2018). 

Grifei. Destaca-se que esse valor, apresenta-se suficiente para a 

reposição das despesas suportadas pela reclamada, sendo que 

percentual superior implicaria em enriquecimento ilícito. Quanto ao valor 

cobrado referente ao IPTU, tenho por procedente, pois de acordo com a 

jurisprudência, a obrigação só é exigível após a entrega do imóvel, no 

caso, conforme consta documento acostado no mov. 24866701, o imóvel 

foi entregue em 03/08/2016, e o debito cobrado corresponde ao ano de 

2017/2018 e 2019, sendo, portanto, devido. Nesse diapasão entendo 

devida a devolução do valor de R$25.064,76 (vinte e cinco mil e sessenta 

e quatro reais e setenta e seis centavos), na forma simples, já abatido os 

5%, e o valor correspondente ao IPTU no valor de R$5.773,91 (cinco mil 

setecentos e setenta e três reais e noventa e um centavos). DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido para: a) confirmar a tutela concedida no evento 

24921380; b) declarar rescindindo o contrato objeto da lide; c) declarar a 

Ilegalidade da cobrança da multa contratual imposta pela Reclamada e 

reduzi-la para 5% (cinco por cento); d) condenar a Reclamada a restituir o 

valor de R$ 25.064,76 (vinte e cinco mil e sessenta e quatro reais e 

setenta e seis centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m., 

e, correção monetária (INPC) ambos a contar do transito em julgado; e, e) 

JULGAR IMPROCEDENTES os demais pedidos. 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. Publicada no sistema 

Projudi. 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. Decorrido o prazo recursal, 

havendo pedido de execução do (a) reclamante, proceda a alteração no 

sistema para execução de sentença. Em seguida, apresentando o cálculo 

do valor devido, intime-se o (a) executado (a) para pagamento do debito, 

no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, em 

consonância com o parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil. Após o decurso do prazo, sem impugnação, expeça-se Alvará 

Judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013407-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013407-06.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: G. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO 

LTDA - ME REQUERIDO: JAQUELINE DOS SANTOS RODRIGUES Vistos 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Após regular tramitação processual, as partes, em petição conjunta 

noticiaram a composição de um acordo constante nos presentes autos 

conforme id 29380881. Desse modo, imperioso se faz a homologação do 

referido acordo, tendo em vista que não há ictu oculi nenhum vício de 

vontade e defeito do negócio jurídico capaz de macular o pacto entabulado 

entre as partes, não havendo, portanto, qualquer óbice legal à celebração 

da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código 

Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, 

nem a existência de defeito insanável, tendo sido preservados os 

respectivos interesses. Assim, considerando que a transação é ato 

bilateral com que as partes definem a solução do conflito que os envolve e 

que produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA, para que surta 

e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de 

Processo Civil), o ACORDO entabulado pelas partes nos moldes em que 

fora celebrado, observando que foram preservados os interesses e 

vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em consequência, 

OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

TRANSITADO EM JULGADO e cumpridas as determinações supra, 

INTIMEM-SE as partes e não havendo manifestações, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as demais formalidades legais. Publique-se, 

intime-se e 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. Rondonópolis-MT, 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: 1015153-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINETE AUXILIADORA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015153-06.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ZILDINETE AUXILIADORA DUARTE REQUERIDO: CLARO 

S.A. 1015153-06.2019.8.11.0003pje 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. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Análise do Mérito. A 

parte autora em sua inicial afirma que é usuária dos serviços prestados 

pela parte reclamada, e assinou contrato de adesão dos serviços no valor 

de 139,00 (cento e trinta e nove reais). Sustenta a parte autora, que as 

faturas de cobranças Sempre foram enviadas com valores maiores que o 

contratados. Ao final recorre ao judiciário pleiteando rescisão contratual e 

repetição do indébito. Pois bem Verifico estar o processo maduro e bem 

instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, 

razão pela qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), adotados no rito dos 

Juizados Especiais, o Juiz não está obrigado a rebater todas as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores de sua convicção, os quais são suficiente para 

proferir a decisão final. A Reclamada, em contestação afirmou que a 

cobrança é devida, e inexiste o dever de indenizar. Colacionou nos autos 

apenas telas sistêmicas, as quais não tem valor probante, por ser 

consideradas provas unilaterais. Nesse sentido é a jurisprudência do 

TJMT e desta Turma Recursal, vejamos; Recurso Inominado nº.: 

1006832-07.2018.8.11.0006 Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres 

Recorrente(s): MIULLEN RIBEIRO PIRES Recorrido(s): FUNDO DE 

INVESTIMENTO NPL I Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes 

Data do Julgamento: 02/03/2020 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 
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PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1006832-07.2018.8.11.0006, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020). Incumbe a 

parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços. Razão assiste a parte reclamante e 

ver declarada a inexistência do débito e da relação jurídica em questão, 

uma vez que, a parte reclamada não trouxe documento hábil a comprovar 

suas alegações. Não resta dúvida que, o ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é 

da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria têm se inclinado para a 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, 

a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso de 

engano justificável, o que não vislumbro no presente caso. Assim, com 

base no conjunto probatório e informações da parte autora, tal prejuízo 

consiste, e foram cobrados mensalmente e indevidamente em sua fatura, 

os quais deverão ser devolvidos em dobro, devidamente atualizados. 

Portanto, o pedido de rescisão contratual e repetição do indébito é medida 

que se impõe. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância 

com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em consequência; 1. 

DECLARO rescindido o contrato de prestação de serviços telefônicos; 2. 

CONDENAR a reclamada a restituir, em dobro conforme preconiza o art. 

42, § único da Lei consumerista, os valores cobrados indevidamente na 

fatura mensal, a título de indenização por danos materiais, cujo valor há de 

ser corrigido pelo INPC, contado da data do desconto e acrescido de juros 

de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, contado da data da 

citação; Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis/MT, 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: 1011231-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CICERA MARQUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011231-54.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCIA CICERA MARQUES RAMOS REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais 

Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo ao exame do mérito. Nos 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 a preliminar diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. Em sistema dos Juizados Especiais, o Juiz não está 

obrigado a rebater todas as teses apresentadas pelas partes, bastando 

que consigne na sentença os elementos formadores de sua convicção. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão, possuindo o dever de enfrentar apenas as questões capazes de 

infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, 

mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração 

contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento 

que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no 

MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF 

da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Análise 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 seu nome foi 

negativado indevidamente pela parte reclamada por débitos não 

contratados no valor de R$ 73,85 (setenta e três reais e oitenta e cinco 

centavos), referente ao suposto contrato GSM 01135260462634. Recorre 

ao judiciário requerendo a declaração de inexistência do débito, uma vez 

que, nunca contratou com a parte reclamada, e pleiteia indenização por 

danos morais. 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. Cabe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em peça 

contestatória a parte reclamada encartou aos autos, termo de adesão e 

contratação de serviços, com assinatura da parte autora, acompanhado 

dos documentos pessoais, prova suficiente que justifica a existência do 

vínculo jurídico e a regularidade do débito apontado na inicial, visto que, 

trata se de elementos que indica a efetiva existência da dívida entre as 

partes. Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que não teria 

mantido relação comercial com a reclamada não merece acolhimento. 

Neste sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão 

vejamos: RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - EMPRESA DEMANDADA QUE SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II, DO CPC - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA 

–HISTÓRICO DE LIGAÇÕES DE 2011 A 2016 E PAGAMENTOS - NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Data de 

julgamento:03.09.2019, TRU-MT RI n° 8011999-51.2016.8.11.0006 - PJE) 

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 
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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 parte 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 autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. 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 empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. No presente caso não 

vislumbro a conduta descrita no dispositivo legal art. 80, inciso I e II do 

NCPC, os argumentos por si só não configura a litigância de má-fé. 

Ademais, conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é 

de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Sem condenação nos ônus da 

sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95); Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016024-36.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em 

petição conjunta noticiaram a composição de um acordo constante nos 

presentes autos conforme id 29067151. Desse modo, imperioso se faz a 

homologação do referido acordo, tendo em vista que não há ictu oculi 

nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico capaz de macular o 

pacto entabulado entre as partes, não havendo, portanto, qualquer óbice 

legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio 

(art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR 

SENTENÇA, para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos 

(art. 200 do Código de Processo Civil), o ACORDO entabulado pelas partes 

nos moldes em que fora celebrado, observando que foram preservados 

os interesses e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. 

Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução 

do mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). TRANSITADO EM JULGADO e cumpridas as determinações 

supra, INTIMEM-SE as partes e não havendo manifestações, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as demais formalidades 

legais. Publique-se, intime-se e 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. Rondonópolis-MT, Adelita Santana Santos 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015635-51.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAYANY CRISTINA PESSOA DE LIMA REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados 

Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo ao exame do mérito. Nos 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 a preliminar diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. Em sistema dos Juizados Especiais, o 

Juiz não está obrigado a rebater todas as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores de 

sua convicção. O julgador não está obrigado a responder a todas as 

questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para proferir a decisão, possuindo o dever de enfrentar apenas 

as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na 

decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não 

cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou 

sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão 

adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 

(Info 585). Análise 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 seu nome foi negativado indevidamente pela parte reclamada 

por débitos não contratados no valor de R$ 276,89 (duzentos e setenta e 

seis reais e oitenta e nove centavos). Recorre ao judiciário requerendo a 

declaração de inexistência do débito, uma vez que, nunca contratou com a 

parte reclamada, e pleiteia indenização por danos morais. Pois bem. Em 
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razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Cabe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em peça contestatória a parte 

reclamada encartou aos autos, ficha cadastral id 28674760, assinada pela 

parte autora, bem como acompanhada de documentos pessoais, prova 

suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e a regularidade do 

débito apontado na inicial, visto que, trata se de elementos que indica a 

efetiva existência da dívida entre as partes. Contudo, em que pese à 

alegação da reclamante de que não teria mantido relação comercial com a 

reclamada não merece acolhimento. Além disso, compete a parte 

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 autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. 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 empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. Ademais, conforme dicção 

da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é de responsabilidade do 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito. Veja-se; Súmula 

359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Destarte, caminho 

não há se não o da improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial. Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95); Transitado 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela 

Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015653-72.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELISANGELA FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos em sentença. 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. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Preliminar Em contestação a parte reclamada arguiu preliminar de 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Em análise detida, 

afasto a preliminar uma vez que, não há provas que descaracteriza a 

relação de consumo. Não obstante, se faz necessária a juntada de 

documentação hábil a comprovar de que trata-se de relação jurídica com 

intuito de auferir lucro. Afasto a preliminar. Análise do Mérito. Conforme se 

depreende dos documentos acostados à inicial, referido débito no valor de 

R$ 158,12 (cento e cinquenta e oito reais e doze centavos), referente ao 

suposto contrato n.º 076434978383313 142019, seriam inexistentes, uma 

vez que, nunca contratou os serviços da parte reclamada. Sustenta a 

parte autora que não possui débito junto a reclamada. Em decorrência 

disso a negativação realizada pela reclamada foi indevida. Ao final recorre 

ao judiciário pleiteando danos morais, e declaração de inexistência de 

débito. Pois bem Verifico estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), adotados no rito dos Juizados 

Especiais, o Juiz não está obrigado a rebater todas as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores de sua convicção, os quais são suficiente para 

proferir a decisão final. A Reclamada, em contestação afirmou que a 

cobrança é devida, e inexiste o dever de indenizar. Colacionou nos autos 

apenas telas sistêmicas, as quais não tem valor probante, por ser 

consideradas provas unilaterais. Nesse sentido é a jurisprudência do 

TJMT e desta Turma Recursal, vejamos; Recurso Inominado nº.: 

1006832-07.2018.8.11.0006 Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres 

Recorrente(s): MIULLEN RIBEIRO PIRES Recorrido(s): FUNDO DE 

INVESTIMENTO NPL I Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes 

Data do Julgamento: 02/03/2020 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1006832-07.2018.8.11.0006, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020). Incumbe a 

parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços. Razão assiste a parte reclamante e 

ver declarada a inexistência do débito e da relação jurídica em questão, 

uma vez que, a parte reclamada não trouxe documento hábil a comprovar 

suas alegações. Não resta dúvida que, o ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é 

da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Portanto, a declaração de inexistência de 

débito é medida que se impõe. Ademais a parte autora reclama de 
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ausência de notificação sobre a inclusão de seu nome no cadastro de 

proteção ao crédito. Nesse sentido, conforme dicção da Súmula 359 do 

STJ, a notificação prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito. Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor 

do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Dano Moral O dano moral, à luz da Constituição 

Federal vigente, nada mais é do que a ofensa à dignidade da pessoa 

humana. Quanto à comprovação do dano moral explícita é a doutrina de 

Sergio Cavalieri Filho no sentido de que: “(...) Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; 

deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que provada 

a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção homnis ou facti, que decorre das 

regras de experiência comum.”(Cavalieri, Sergio Filho. Programa de 

Responsabilidade Civil. 4ed. Ver. e atual. Editora Malheiros, 2003. p.102) 

Conforme entendimento doutrinário acima colacionado, restou comprovado 

nos autos que a parte autora sofreu dano moral ao ter sua dignidade 

atingida diante da negativação indevida. No caso concreto, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a 

situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e 

em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito R$ 158,12 (cento e 

cinquenta e oito reais e doze centavos), referente ao suposto contrato n.º 

076434978383313 142019, objeto da lide, com a exclusão definitiva do 

nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA; 

2. CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo 

INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo 

pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010578-52.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MIRIAN FRANCISCA DOS REIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, a parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível, 

aplicando-se no Juizado Especial Cível a Exegese do art. 362, inc. II, do 

Novo Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na 

falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Novo Código de Processo 

Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. 

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Enunciado 28 Havendo extinção 

do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é 

necessária a condenação em custas. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000948-35.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA CARLA SOUSA RESENDE REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Compulsando detidamente 

os autos verifico que as partes se compuseram amigavelmente. Desse 

modo, HOMOLOGO O ACORDO presente no evento 30668831 mediante 

sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto a homologação 

da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina 

M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Rondonópolis-MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016443-56.2019.8.11.0003
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)
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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 SENTENÇA Processo: 1016443-56.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUCIONE SOARES TELLES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

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. Pois bem. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por CLAUCIONE SOARES TELLES em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S/A a parte reclamante pleiteia indenização por 

danos morais em razão de negativação indevida. No caso sub judice, por 

se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, 

com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 

9.099/95), deixo de examinar as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou pedido 

de desistência da ação no evento 30207079. O réu foi intimado, e no 

evento 31287083, apresentou manifestação, nesta requereu o 

indeferimento do pedido de desistência, requerendo o prosseguimento do 

feito. Assim, indefiro o pedido de desistência da parte reclamante, e passo 

a decidir a lide. A parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais, visando compensação por falha 

na prestação de serviços da Reclamada, ante a cobrança indevida de 

valores e consequente negativação. Em contestação, a parte Reclamada 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, (contrato devidamente assinado acompanhado de 

documentos pessoais do reclamante apresentado no momento da 

contratação, faturas...), em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes a qual originou o debito. A prova produzida em 

contestação demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento da dívida. 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. 

Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos 

iniciais e procedência do pedido contraposto. - Do Pedido Contraposto. 

Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando conta da 

existência do serviço contratado, sem resistência pela parte Reclamante, 

bem como, diante da ausência de prova de regularidade de quitação da 

parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua procedência 

no valor de R$1.309,41 (mil trezentos e nove reais e quarenta e um 

centavo). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o 

art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1- 

1- Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a 

parte autora proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de 

R$1.309,41 (mil trezentos e nove reais e quarenta e um centavo) devendo 

ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 2- Indeferir o pedido 

de condenação por litigância de má-fé, uma vez que não restou 

demonstrado o dolo da parte autora. 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. 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: 1005378-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA QUEIROZ DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005378-30.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RENATA QUEIROZ DE CASTRO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o 

relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando 

detidamente o processo, verifico que a parte autora postula pela 

desistência da ação, manifestando assim, seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em sede de Juizados 

Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a necessidade da 

anuência da parte contrária, conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, 

confira: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o 

arquivamento do processo é medida que se impõe. Por tais 

considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016721-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ NEUMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016721-57.2019.8.11.0003. REQUERENTE: SERGIO LUIZ NEUMANN 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por SERGIO LUIZ 

NEUMANN contra BANCO BRADESCO objetivando declaração de 

inexistência de débito e Indenização por danos morais por inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida de forma 

genérica afirma que não praticou ato ilícito, sendo indevido, portanto, o 

dano moral. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. Mérito. No mérito, a questão posta à liça dispensa maiores 

considerações, uma vez que a Ré na sua contestação não se 

desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a afirmar que 

não há provas do Dano Moral. Salienta-se que o princípio do ônus da 
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impugnação especificada exige a exposição individualizada em relação 

aos fatos articulados pela parte-autora na petição inicial, de modo que ao 

deixar de impugnar algum fato, incide sobre ele a presunção de 

veracidade. Quanto à pretensão de declaração de inexistência de relação 

jurídica e de inexistência de débito nada disse a Ré, incidindo sobre tais 

fatos a presunção de veracidade. Resta incontroverso dos autos que os 

valores cobrados pela Ré não são devidos. Resta incontroverso dos 

autos que os valores cobrados pela Ré não são devidos, o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Dos autos extrai-se que a Ré não se desincumbiu de 

seu ônus, pois não impugnou os fatos alegados pelo Autor e nem juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas. De 

outro norte, a reclamante juntou documentos, onde consta informação de 

que tais débitos foram lançados no rol de maus pagadores. Assim, a 

declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Quanto aos 

danos morais, diante dos fatos guerreados, o presente caso extrapola o 

aborrecimento e mero dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a 

reclamante por danos morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras 

reclamações à ré, e nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve 

seu nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC 

dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, 

surge o seu dever de indenizar. No caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito, o 

que torna desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 

conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem 

repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão 

somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar 

a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima 

e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, o feito deve 

ser julgado procedente. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos objeto da lide, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Sem 

custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do MMª. Juíza de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz 

Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000591-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000591-55.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: LAURA ARAUJO DA SILVA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. Compulsando detidamente os autos verifico que as partes 

se compuseram amigavelmente. Desse modo, HOMOLOGO O ACORDO 

presente no evento 29036774 mediante sentença, com fundamento no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, conforme o estipulado pelas partes, declaro a suspensão 

do feito, nos termos do art. 922 do CPC. Sem custas e honorários (art. 54 

e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto a homologação da MM. Juíza 

Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016956-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DE JESUS VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016956-24.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DIVINA DE JESUS VITORINO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por 

MARIA DIVINA DE JESUS VITORINO em face de BANCO BRADESCO S/A. 

A controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da 

parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de 

que não possui relação jurídica com a reclamada, bem como desconhece 

o débito cobrado. 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. Preliminar. - DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL– extrato 

oficial do SPC ou SERASA Deixo de acolher a preliminar, uma vez que o 

comprovante acostado pela reclamante é suficiente ao deslinde da 

controvérsia. 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 
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reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a 

demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...). Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar 

que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não 

à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral decorrente da negativação indevida, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA o pedido, para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$:589,60, (quinhentos e oitenta e nove 

reais e sessenta centavos); e, b) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento 

danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo 

o feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, referente à 

negativação aqui discutida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. 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. Decorrido 

o prazo recursal, havendo pedido de execução do (a) reclamante, 

proceda a alteração no sistema para execução de sentença. Em seguida, 

apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o (a) executado (a) para 

pagamento do debito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem impugnação, 

expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016954-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016954-54.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA COELHO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação 

proposta por MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA COELHO em face de 

BANCO BRADESCO S/A. A controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui relação jurídica 

com a reclamada, bem como desconhece o débito cobrado. 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. Preliminar. - DA 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – extrato oficial do SPC ou 

SERASA Deixo de acolher a preliminar, uma vez que o comprovante 

acostado pela reclamante é suficiente ao deslinde da controvérsia. - DA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR Rejeito a preliminar, haja vista não estar 

condicionada a prestação jurisdicional ao esgotamento da via 

administrativa. 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. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a 

qualquer demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente 

assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...). Portanto, não se desincumbiu 

a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos 

do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar 

que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não 

à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a parte Reclamante possui outra 

anotação junto ao SPC/Serasa, no entanto, é superveniente à discutida na 

presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outro 

apontamento, como no presente caso, deve ser levada em consideração 

para fixação do quantum indenizatório, permanecendo nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA o pedido, para: a) declarar a 
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inexistência do débito no valor de R$: 148,64 (cento e quarenta e oito reais 

e sessenta e quatro centavos); e, b) condenar a parte Reclamada a pagar 

o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento 

danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento,, extinguindo 

o feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, referente à 

negativação aqui discutida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. 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. Decorrido 

o prazo recursal, havendo pedido de execução do (a) reclamante, 

proceda a alteração no sistema para execução de sentença. Em seguida, 

apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o (a) executado (a) para 

pagamento do debito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem impugnação, 

expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015296-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015296-92.2019.8.11.0003. REQUERENTE: CLEIA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por CLEIA PEREIRA DA SILVA 

contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamento, faturas, gravação em MP3 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 eles 

telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, 

gravação em MP3 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, gravação em MP3 e relatório de chamadas), caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de 

Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. OPINO PELA 

IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou 

dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 

1000014-77.2020.8.11.0003. REQUERENTE: NELCI FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 NELCI FERREIRA DA SILVA 

contra BANCO BRADESCO 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, faturas detalhadas, telas sistêmicas, histórico de 

pagamentos e histórico de compras 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, faturas detalhadas, telas sistêmicas, 

histórico de pagamentos e histórico de compras. 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, faturas detalhadas, telas 

sistêmicas, histórico de pagamentos e histórico de compras), caberia à 
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parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de 

Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araujo Borges Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010488-44.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JOSE MILITINO COSTA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por JOSE MILITINO COSTA 

contra ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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, termo de cessão e telas 

sistêmicas, 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 eles 

telas comprobatórias, termo de cessão e telas sistêmicas. 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, termo de cessão e 

telas sistêmicas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação 

Improcedente. Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas 

honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz 

Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015792-24.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JESSICA CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por JESSICA CRISTINA DA 

SILVA contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento e faturas, em 

que se alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou eles telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento e faturas. Ademais, nos termos do art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento e faturas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação 

Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora. 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 
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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: 1015771-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA GUEDES 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:

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: 

1015771-48.2019.8.11.0003. REQUERENTE: CLAUDINEIA GUEDES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por CLAUDINEIA GUEDES DA 

SILVA contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas, em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, 

faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. Sem 

custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao 

disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016605-51.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: AUGUSTO DE LIMA SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

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. Pois bem. Trata-se de reclamação ajuizada 

por AUGUSTO DE LIMA SOUZA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A 

o reclamante pleiteia indenização por danos morais em razão de 

negativação indevida. 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. É o suficiente 

a relatar, passo a análise do Mérito. A parte reclamante pleiteia a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, 

visando compensação por falha na prestação de serviços da Reclamada, 

ante a cobrança indevida de valores e consequente negativação. Em 

contestação, a Reclamada requereu a improcedência da demanda, 

oportunidade em que juntou documentos, (contrato devidamente assinado 

acompanhado de documentos pessoais do reclamante apresentado no 

momento da contratação), em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes a qual originou o debito. A prova produzida em 

contestação demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento da dívida. 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. 

Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos 

iniciais e procedência do pedido contraposto. - Do Pedido Contraposto. 

Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando conta da 

existência do serviço contratado, sem resistência pela parte Reclamante, 

bem como, diante da ausência de prova de regularidade de quitação da 

parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua procedência 

no valor de R$134,62 (cento e trinta e quatro reais e sessenta e dois 

centavos). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o 

art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1- 

Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a parte 

autora proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de 

R$134,62 (cento e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos) 

devendo ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 2- Indeferir o 

pedido de condenação por litigância de má-fé, uma vez que não restou 

demonstrado o dolo da parte autora. 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. 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. 
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Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015809-60.2019.8.11.0003. REQUERENTE: LUCINEIA FIUZA 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 LUCINEIA FIUZA 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. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1012046-51.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MARCOS SILVA DA COSTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. RELATORIO 

Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 

DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses 

excepcionais que, constatando-se antecipadamente não haver 

necessidade de produção de prova em audiência, o magistrado está 

autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, antes 

mesmo da citação do réu. Consigno que neste juízo já foram proferidas 

diversas sentenças de total improcedência em casos idênticos, 

dispensando-se, inclusive, a citação do réu, sendo assim, passo à 

prolação de sentença de imediato, nos termos do art. 332 do Código de 

Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO Cuida-se de Ação Reclamatória 

proposta por MARCOS SILVA DA COSTA contra VIVO S.A objetivando a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais em decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento, faturas, contrato de adesão, CNH do autor e relatório de 

chamadas, em que se alega a existência de relação jurídica entre as 

partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que a 

negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, 

contrato de adesão, CNH do autor e relatório de chamadas. Ademais, nos 

termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova 

incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamento, faturas, contrato de adesão, CNH do autor e 

relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento 

dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação 

Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016899-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NASCIMENTO (REQUERENTE)
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016899-06.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NASCIMENTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação 

proposta por MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO RODRIGUES em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) S/A. A controvérsia consiste em analisar 

a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui relação jurídica 

com a reclamada, bem como desconhece o débito cobrado. 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. Preliminares. Da 

Necessária Designação de Audiência de Instrução e Julgamento A matéria 

ventilada versa estritamente sobre direito, o que dispensa a instrução, 

indefiro a preliminar. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao caso concreto se trata 

de matéria de mérito, e não de preliminar como fora abordado. Situação 

essa que será analisada em momento posterior. Ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de acolher a 

preliminar, uma vez que o comprovante acostado pela reclamante é 

suficiente ao deslinde da controvérsia. 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. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a qualquer demonstração inequívoca da contratação 

(contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...) sendo 

que “telas de sistemas” e faturas isoladas e eventualmente apresentadas, 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, 

não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de 

notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos 

termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o dano decorrente da má 

prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA o pedido, para: a) declarar a inexistência do débito no valor 

de R$: 180,87(cento oitenta reais e oitenta e sete centavos); e, b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento,, extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos 

dados da parte Reclamante, referente à negativação aqui discutida, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 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. Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução do (a) 

reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de sentença. 

Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o (a) 

executado (a) para pagamento do debito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do 

artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015811-30.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por MARIA APARECIDA DA 

SILVA contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, 

gravação em MP3 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 
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que esta juntou telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento, faturas, gravação em MP3 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, gravação em MP3 e relatório 

de chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015877-10.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MARGARIDA PLACIDO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por MARGARIDA PLACIDO DA 

SILVA contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas, em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, 

faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012371-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCELO LUIZ CYLES PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos em sentença. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposto por MARCELO LUIZ CYLES PEREIRA 

contra sentença proferida no evento 28889621 do presente feito, 

requerendo para tanto que sejam sanadas as aludidas omissões e/ou 

obscuridades decorrentes. O embargado apresentou contrarrazões 

pleiteando pelo não acolhimento dos embargos. O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a 

pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado 

que lhe foi desfavorável. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar a omissão e/ou obscuridade alegada pelo embargante. Razão 

pela qual se demonstra que os embargos de declaração não são via 

própria para a citada discussão, sendo assim verifico ser inadequada a 

via dos embargos para alteração da decisão. Ausentes as hipóteses que 

os sustentem, somente por meio de recurso próprio poderia ser provido o 

inconformismo. DISPOSITIVO. Na linha do exposto e por tudo que consta 

nos autos, opino pelo NÃO ACOLHIMENTO dos embargos de declaração, 

tendo em vista ser via inadequada. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Submeto os autos a MM. ª Juíza 

Togada para a apreciação 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. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016479-98.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JORGINA LILIANA DE AMORIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 

da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por JORGINA LILIANA DE 

AMORIM contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas cadastral da 

unidade consumidora e faturas detalhadas em que se alega a existência 

de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, 

verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de 

débitos, alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas. Ademais, nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor 

sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da 

relação jurídica (telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000137-75.2020.8.11.0003. REQUERENTE: RONAIR SILVA MONTALVAO 

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 RONAIR SILVA 

MONTALVAO contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas, em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, 

faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015916-07.2019.8.11.0003. REQUERENTE: DAIANNE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por DAIANNE PEREIRA DA 

SILVA contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas, em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, 

faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016449-63.2019.8.11.0003. REQUERENTE: INES APARECIDA MARTINS 

DAMACENO 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 INES APARECIDA MARTINS 

DAMACENO 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 e faturas, em 

que se alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento e faturas. Ademais, nos termos do art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento e faturas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação 

Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016484-23.2019.8.11.0003. REQUERENTE: RAQUEL DE BRITO ALVES 

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 RAQUEL DE BRITO ALVES 

contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas, em que se alega 

a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015741-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CAIK ALVES BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015741-13.2019.8.11.0003. REQUERENTE: DIVINO CAIK ALVES 

BARBOZA 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 DIVINO CAIK ALVES 

BARBOZA 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: 1016487-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEBER ERNESTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016487-75.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JOEBER ERNESTO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por JOEBER ERNESTO DA SILVA 

contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas, em que se alega 

a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que 

não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araujo Borges Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011922-68.2019.8.11.0003. REQUERENTE: FRANCINETE ARAUJO DE 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por FRANCINETE ARAUJO DE 

LIMA contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento e faturas, em 

que se alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento e faturas. Ademais, nos termos do art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento e faturas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação 

Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araujo Borges Juíza de Direito
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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: 

1016797-81.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ANGELA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 
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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 ANGELA MARIA DA SILVA 

contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamento e faturas, em que se alega a existência de relação 

jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando 

que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter 

direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora 

de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou 

telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento e faturas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamento e faturas), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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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: 

1011744-22.2019.8.11.0003. REQUERENTE: LUCINEIDE FERREIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. RELATORIO 

Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 

DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses 

excepcionais que, constatando-se antecipadamente não haver 

necessidade de produção de prova em audiência, o magistrado está 

autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, antes 

mesmo da citação do réu. Consigno que neste juízo já foram proferidas 

diversas sentenças de total improcedência em casos idênticos, 

dispensando-se, inclusive, a citação do réu, sendo assim, passo à 

prolação de sentença de imediato, nos termos do art. 332 do Código de 

Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO Cuida-se de Ação Reclamatória 

proposta por LUCINEIDE FERREIRA DE SOUSA contra VIVO S.A 

objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais em decorrência de negativação indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico 

de pagamento, faturas e relatório de chamadas, em que se alega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que 

não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016438-34.2019.8.11.0003. REQUERENTE: IGOR MARIANO ARAGAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 

da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 
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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 IGOR MARIANO ARAGAO 

contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais em decorrência de negativação indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se 

que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, 

alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas. Ademais, nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor 

sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da 

relação jurídica (telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011920-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011920-98.2019.8.11.0003. REQUERENTE: CARLOS ANTONIO MOREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por CARLOS ANTONIO MOREIRA 

DA SILVA contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas, em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela 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: 1011924-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MACIEL FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011924-38.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JOAQUIM MACIEL FONSECA 

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 
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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 JOAQUIM MACIEL FONSECA 

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: 1000022-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZACI LINA DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000022-54.2020.8.11.0003. REQUERENTE: NEUZACI LINA DE SOUSA 

FERREIRA 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 NEUZACI LINA DE SOUSA 

FERREIRA 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: 1017017-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ALVES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1017017-79.2019.8.11.0003. REQUERENTE: CLEBER ALVES SAMPAIO 

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 
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termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por CLEBER ALVES SAMPAIO 

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, relatório de chamadas e faturas, em que se alega 

a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, relatório de chamadas e faturas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamento, relatório de chamadas e 

faturas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos em 

atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, com 

fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, 

do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito
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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: 

1015830-36.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MAYSA SOARES VIEIRA 

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 MAYSA SOARES VIEIRA 

contra TELEFÔNICA BRASIL S.A objetivando a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, 

gravação em MP3 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, gravação em MP3 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, gravação em MP3 e relatório 

de chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que 

não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014146-76.2019.8.11.0003. REQUERENTE: TALLYS FERNANDO 

OLIVEIRA NANTES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 

9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 
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Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por TALLYS FERNANDO 

OLIVEIRA NANTES contra TELEFÔNICA BRASIL S.A objetivando a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais em decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento, faturas, contrato de adesão, cópias do RG e CPF da parte 

autora e relatório de chamadas, em que se alega a existência de relação 

jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando 

que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter 

direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora 

de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou 

telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, 

contrato de adesão, cópias do RG e CPF da parte autora e relatório de 

chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo 

do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, 

contrato de adesão, cópias do RG e CPF da parte autora e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que 

não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015836-43.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ANA PAULA DE JESUS 

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 ANA PAULA DE JESUS 

contra TELEFÔNICA BRASIL S.A objetivando a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, 

gravação em MP3 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, gravação em MP3 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, gravação em MP3 e relatório 

de chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que 

não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016814-20.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ELIZABETH JESUS DE SOUZA 

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 ELIZABETH JESUS DE 
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SOUZA contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, 

contrato de adesão e cópias do RG e CPF da parte autora, em que se 

alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, contrato de adesão e cópias 

do RG e CPF da parte autora. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, 

faturas, contrato de adesão e cópias do RG e CPF da parte autora), 

caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o 

que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, com 

fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, 

do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito
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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: 

1015879-77.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ADRIANO PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por ADRIANO PEREIRA LIMA 

contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas da parte autora, 

em que se alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que 

não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araujo Borges Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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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: 

1015838-13.2019.8.11.0003. REQUERENTE: WASHINGTON DE OLIVEIRA 

ARAUJO 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 WASHINGTON DE OLIVEIRA 

ARAUJO 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 
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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 da parte autora, em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se 

que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, 

alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento, faturas e relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento, faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014175-29.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MARLY VIEIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: GESTORA DE INVESTIMENTOS IPANEMA 

LTDA. 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 MARLY VIEIRA DO 

NASCIMENTO contra GESTORA DE INVESTIMENTOS IPANEMA LTDA 

objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais em decorrência de negativação indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, faturas, 

cópia do RG e CPF da parte autora e contrato de adesão, em que se alega 

a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, faturas, cópia do RG e CPF da parte autora e contrato de 

adesão. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu 

direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, faturas, cópia do RG e CPF da parte 

autora e contrato de adesão), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito
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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: 

1015881-47.2019.8.11.0003. REQUERENTE: CARLOS LAIR DE MELO 

AIRES 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 CARLOS LAIR DE MELO 

AIRES 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 e faturas, em 

que se alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 
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reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento e faturas. Ademais, nos termos do art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento e faturas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação 

Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012578-25.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA ARAGAO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

lei 9.099/95. 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. Pois bem. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS c/com PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS 

proposta por LEANDRO OLIVEIRA ARAGÃO, em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A. O caso se refere à reclamação com pedido de repetição de 

indébito e indenização por danos morais por supostos descontos 

indevidos. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. 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, 

foi deferida a inversão do ônus da prova (evento 25033276), 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. O Reclamante alega que é cliente do 

banco/reclamado, e possui um empréstimo com este, onde é descontado o 

valor mensal de R$233,09(duzentos e trinta e três reais e nove centavos), 

que a empresa para o qual labora (CODER),faz o pagamento direto para 

banco/réu; que no mês de Outubro de 2019, ao receber seu salário 

verificou que teve um desconto deR$529,08 (quinhentos e vinte e nove 

reais e oito centavos),assustado pelo desconto, procurou o reclamado, e, 

que a explicação recebida é que o valor era referente ao emprestimo, 

informa que relatou ao reclamado que o emprestimo era pago diretamente 

pela empresa. Aduz que o banco reteve ainda R$140,00 (cento e quarenta 

reais). Na defesa apresentada, o reclamado explica, que o valor de R$ 

529,08 se refere as parcelas 34 a 36, que em 07/08/2019 houve 

recebimento parcial no valor de 233,09 e o restante da parcela 33 foi 

cobrado em 06/09/2019 no valor de 36,90 e na mesma data a cobrança 

parcial da parcela 34 no valor de R$ 196,19. Em 02/10/2019 o valor de R$ 

529,08 se refere as parcelas 34 a 36 que são R$ 56,32 + R$ 237,63 + R$ 

235,13, inexistindo ato ilícito praticado, pugnando pela improcedência. 

Analisando detidamente os autos verifico que razão assiste ao 

reclamante, uma vez que a reclamada não apresentou qualquer razão 

plausível para o não cumprimento do contrato da forma como combinada, 

ou seja, se o desconto era de R$233,09, por qual motivo houve o 

desconto inferior, e posteriormente sem qualquer aviso prévio efetuou o 

desconto no valor de R$529,08, e notório que tal ato ocasionou 

desiquilíbrio financeiro ao reclamante, haja vista que não estava preparado 

para cumprir com o pagamento nesse valor. Portanto reconheço a falha no 

serviço prestado pela reclamada, pois o consumidor não pode ser pego de 

surpresa com a cobrança aleatórias de parcelas que foram pactuadas em 

contrato. Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto nos artigos 12 e 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao 

reclamante. Quanto ao dano material tenho por procedente o valor de, R$ 

529,08 (quinhentos e vinte e nove reais e oito centavos), na forma 

simples. Quanto ao valor de R$140,00, em que o reclamante alega o 

bloqueio, este foi explicado o motivo, trata-se de valor referente ao 

contrato do Fies, portanto estranho ao objeto da presente lide, inclusive 

conforme se denota da decisão proferida no mandado de segurança 

impetrado pelo reclamado. No caso concreto, o fato ultrapassa o mero 

descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EVIDENCIADA – 

PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 

– PRESTAÇÕES INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA 

E ADEQUADA SOBRE O CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DA PARTE CONSUMIDORA – DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 

CONTRADIÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.Verificada 

a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos 

declaratórios é a medida que se impõe.Subsiste o dever de indenizar na 

hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do 

consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (N.U 

1023840-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019). Grifei. Deste modo, 

revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com 

o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para; 1- Confirmar 

parcialmente tutela concedida no evento 25033276, excluindo a 

determinação do desbloqueio do valor de R$140,00, (cento e quarenta 

reais) conforme decisão proferida no mandado de segurança acostado no 

evento 28921313; 2- Condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

529,08 (quinhentos e vinte e nove reais e oito centavos) na forma simples, 

a título de indenização por dano material, com juros de mora de 1% (um 

por cento) a.m., e correção monetária (INPC), ambos a partir da citação; 3- 

Condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de 
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mérito. 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 MMª. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, havendo 

pedido de execução do (a) reclamante, proceda a alteração no sistema 

para execução de sentença. Em seguida, apresentando o cálculo do valor 

devido, intime-se o (a) executado (a) para pagamento do debito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, em consonância com 

o parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso 

do prazo, sem impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010689-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA RENATA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010689-36.2019.8.11.0003. INTERESSADO: CONDOMINIO TERRA NOVA 

RONDONOPOLIS I REQUERIDO: MARCIA RENATA PEREIRA Vistos. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando detidamente o feito verifico que as partes se compuseram 

amigavelmente. Desse modo, imperioso se faz a homologação do referido 

acordo, tendo em vista que não há ictu oculi nenhum vício de vontade e 

defeito do negócio jurídico capaz de macular o pacto entabulado entre as 

partes, não havendo, portanto, qualquer óbice legal à celebração da 

transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código 

Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, 

nem a existência de defeito insanável, tendo sido preservados os 

respectivos interesses. Assim, considerando que a transação é ato 

bilateral com que as partes definem a solução do conflito que os envolve e 

que produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o 

ACORDO entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em 

consequência, os necessários levantamentos, se for o caso e para tanto, 

determino a expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem custas e 

nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

MMª. Juíza de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo 

SENTENÇA 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013605-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELI DE LIMA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

SUELEN ZDZIARSKI OAB - PR88616 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1013605-43.2019.8.11.0003. AUTOR(A): JOCIELI DE LIMA SILVEIRA REU: 

ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. Vistos. Dispensado o 

relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando 

detidamente o feito verifico que as partes se compuseram amigavelmente. 

Desse modo, imperioso se faz a homologação do referido acordo, tendo 

em vista que não há ictu oculi nenhum vício de vontade e defeito do 

negócio jurídico capaz de macular o pacto entabulado entre as partes, não 

havendo, portanto, qualquer óbice legal à celebração da transação 

pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois 

não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, nem a 

existência de defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos 

interesses. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que 

as partes definem a solução do conflito que os envolve e que produz 

efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, 

assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o 

ACORDO entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em 

consequência, os necessários levantamentos, se for o caso e para tanto, 

determino a expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem custas e 

nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

MMª. Juíza de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo 

SENTENÇA 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: 1015737-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERY BERNARDES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015737-73.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ROSIMERY BERNARDES 

TEIXEIRA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. RELATORIO 

Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 
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o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 

DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses 

excepcionais que, constatando-se antecipadamente não haver 

necessidade de produção de prova em audiência, o magistrado está 

autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, antes 

mesmo da citação do réu. Consigno que neste juízo já foram proferidas 

diversas sentenças de total improcedência em casos idênticos, 

dispensando-se, inclusive, a citação do réu, sendo assim, passo à 

prolação de sentença de imediato, nos termos do art. 332 do Código de 

Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO Cuida-se de Ação Reclamatória 

proposta por ROSIMERY BERNARDES TEIXEIRA contra OMNI FINANCEIRA 

S/A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

faturas, cópia do RG e CPF da parte autora e contrato de adesão, em que 

se alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, faturas, cópia do RG e CPF da parte autora e contrato de 

adesão. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu 

direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, faturas, cópia do RG e CPF da parte 

autora e contrato de adesão), 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015994-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015994-98.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DUILIO PIATO JUNIOR REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis 

entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Preliminar Em contestação, a parte reclamada suscita 

preliminar de ausência de pretensão resistida. Em análise detalhada ao 

caderno processual, entende-se que, não se mostra configurada a 

alegada ausência de pretensão resistida. É que o prévio esgotamento da 

via administrativa não é requisito para o ajuizamento da ação em face do 

postulado da inafastabilidade do controle jurisdicional. Por outro lado, a 

ação proposta é útil e necessária (adequada) ao provimento jurisdicional 

reclamado, estando presente, pois, o interesse processual da parte 

autora. Preliminar afastada. Análise do Mérito. Em síntese a parte 

reclamante sustenta que o voo de nº 1420 (GRU x CGB), atrasou em 4 

horas, em decorrência da troca de aeronave, ocorrendo a decolagem às 

13h30min, em razão desse atraso, perdeu alguns compromissos já 

firmados. Ademais, alega a parte autora que comprou um assento 

diferenciado com valor a mais, devido ao conforto, porém foi obrigada a 

ceder o assento a outra pessoa. Recorre ao judiciário pleiteando 

indenização de ordem moral e material. Pois bem. Em sistema dos Juizados 

Especiais, o Juiz não está obrigado a rebater todas as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores de sua convicção. O julgador não está obrigado a 

responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, possuindo o dever 

de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a 

conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência 

do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que 

não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de 

infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. 

Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), 

julgado em 8/6/2016 (Info 585). 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. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Sendo objetiva a 

responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de serviço, 

deve comprovar o adimplemento das obrigações contratuais e prestação 

adequada do serviço de transporte aéreo. Não obstante, à reclamante 

incumbe a prova do vício do serviço, uma vez que, provado este, provado 

estará o dano. O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 7.565, de 1986) 

prevê que cumpre ao transportador a realocação de passageiros em caso 

de cancelamento/atraso de voo superior a 04 (quatro) horas, ou, não 

sendo possível, a assunção de despesas de alimentação e hospedagem, 

sem prejuízo da responsabilidade civil. “Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem”. “Art. 231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção 

ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, 

alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. A companhia aérea 

trouxe uma tela em que consta o relatório de manutenção do voo, mas que 

nada esclarece, logo, não há que falar em excludente de 

responsabilidade, sendo certo que tendo vendido bilhetes para 

determinado horário e sendo impedida de trafegar deveria ter provado a 

alegação, o que não fez. A parte reclamante, por sua vez, demonstrou a 

verossimilhança de suas alegações com a juntada do embarque id 

29654157, com atraso de 4 horas. Desta feita, a situação vivenciada pela 

parte reclamante decorrente dos transtornos a que fora submetida, 

ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva da 

demandada, devendo reparar pelos danos causados. Evidencia-se que os 

fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. É incontroverso 

nos autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte 

aéreo da reclamada e que estes não foram prestados nos limites do 

contrato. Assim, estando evidente o não cumprimento do contrato de 

transporte de passageiros pela Reclamada, deve a mesma responder 

pelas perdas e danos provocados à parte reclamante, a teor do disposto 

no art. 389, do CC, e do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, 

inciso VI. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para 

a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 
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princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), que servirá, a um só tempo, a condenação servirá para 

amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para 

condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. CONDENO a reclamada a restituir aparte 

reclamante o valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), a título de danos 

materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora simples de 

1% a.m. a partir do desembolso. Deixo de condenar a Reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução do(a) 

reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de sentença. 

Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o(a) 

executado(a) para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015846-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHON DIEGO VIEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015846-87.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JHON DIEGO VIEIRA GOMES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Consigno que a questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, 

como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por JHON DIEGO VIEIRA GOMES contra ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando 

declaração de inexistência de débito e Indenização por danos morais por 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida de 

forma genérica afirma que não praticou ato ilícito, sendo indevido, 

portanto, o dano moral. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Mérito. No mérito, a questão posta à liça 

dispensa maiores considerações, uma vez que a Ré na sua contestação 

não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a 

afirmar que não há provas do Dano Moral. Salienta-se que o princípio do 

ônus da impugnação especificada exige a exposição individualizada em 

relação aos fatos articulados pela parte-autora na petição inicial, de modo 

que ao deixar de impugnar algum fato, incide sobre ele a presunção de 

veracidade. Quanto à pretensão de declaração de inexistência de relação 

jurídica e de inexistência de débito nada disse a Ré, incidindo sobre tais 

fatos a presunção de veracidade. Resta incontroverso dos autos que os 

valores cobrados pela Ré não são devidos. Resta incontroverso dos 

autos que os valores cobrados pela Ré não são devidos, o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Dos autos extrai-se que a Ré não se desincumbiu de 

seu ônus, pois não impugnou os fatos alegados pelo Autor e nem juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas. De 

outro norte, a reclamante juntou documentos, onde consta informação de 

que tais débitos foram lançados no rol de maus pagadores. Assim, a 

declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Quanto aos 

danos morais, diante dos fatos guerreados, o presente caso extrapola o 

aborrecimento e mero dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a 

reclamante por danos morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras 

reclamações à ré, e nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve 

seu nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC 

dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, 

surge o seu dever de indenizar. No caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito, o 

que torna desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 

conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem 

repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão 

somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar 

a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima 

e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, o feito deve 

ser julgado procedente. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos objeto da lide, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Sem 

custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 105 de 389



disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do MMª. Juíza de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz 

Leigo SENTENÇA 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: 1011292-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011292-12.2019.8.11.0003. REQUERENTE: DAIANE DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por DAIANE DIAS 

DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A. objetivando declaração de 

inexistência de débito e Indenização por danos morais por inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida de forma 

genérica afirma que não praticou ato ilícito, sendo indevido, portanto, o 

dano moral. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. Mérito. No mérito, a questão posta à liça dispensa maiores 

considerações, uma vez que a Ré na sua contestação não se 

desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a afirmar que 

não há provas do Dano Moral. Salienta-se que o princípio do ônus da 

impugnação especificada exige a exposição individualizada em relação 

aos fatos articulados pela parte-autora na petição inicial, de modo que ao 

deixar de impugnar algum fato, incide sobre ele a presunção de 

veracidade. Quanto à pretensão de declaração de inexistência de relação 

jurídica e de inexistência de débito nada disse a Ré, incidindo sobre tais 

fatos a presunção de veracidade. Resta incontroverso dos autos que os 

valores cobrados pela Ré não são devidos. Resta incontroverso dos 

autos que os valores cobrados pela Ré não são devidos, o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Dos autos extrai-se que a Ré não se desincumbiu de 

seu ônus, pois não impugnou os fatos alegados pelo Autor e nem juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas. De 

outro norte, a reclamante juntou documentos, onde consta informação de 

que tais débitos foram lançados no rol de maus pagadores. Assim, a 

declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Quanto aos 

danos morais, diante dos fatos guerreados, o presente caso extrapola o 

aborrecimento e mero dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a 

reclamante por danos morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras 

reclamações à ré, e nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve 

seu nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC 

dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, 

surge o seu dever de indenizar. No caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito, o 

que torna desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 

conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem 

repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão 

somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar 

a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. Do mesmo modo, a 

presença de outra negativação, mesmo que posterior, influi no 

arbitramento do valor da indenização por danos morais, justificando assim 

a redução do quantum, senão vejamos: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - 

DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES - REDUÇÃO DO QUANTO 

INDENIZATÓRIO. A existência de outros registros em nome do autor, 

posteriores ao discutido nos autos, não afasta a condenação por dano 

moral. Contudo, esta circunstância deve refletir sobre o quantum 

indenizatório. V.V.P. Mesmo que o consumidor tenha seu nome inscrito por 

mais de uma vez no cadastro restritivo de crédito, a comprovação de uma 

inscrição indevida enseja reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10184130010210001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

12/03/2015, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

20/03/2015). No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes e a existência de negativação posterior, a fixação do 

quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. 

Assim, o feito deve ser julgado procedente. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos objeto 

da lide, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas 

honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada 

esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do MMª. Juíza de Direito. Getúlio Baldoino 

da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução do(a) 

reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de sentença. 

Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o(a) 

executado(a) para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011976-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBON DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPODERA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011976-34.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ANA PAULA BARBON DA 

COSTA REQUERIDO: EMPODERA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP 

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 ANA PAULA BARBON DA 

COSTA contra EMPODERA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP 

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 e nota 

fiscal do produto contratado, 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 e nota fiscal do produto contratado. 

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 e nota fiscal do produto contratado), caberia à parte 

autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. 

Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo 

Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. Sem custas e nem condenação 

ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007652-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR MACHADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Otília Leite do Santos (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007652-35.2018.8.11.0003 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Rondonópolis/MT, 28 de abril de 2020. GERALDA ESPLENDO 

DOS SANTOS MORAES Gestor(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005537-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDER ZARDINI DOURADO OAB - MT7022/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005537-41.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando as 

partes (autor e requerida), através dos(a) patronos(a), para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, especifiquem se há mais alguma prova a produzir, além 

daquelas já carreadas, devendo justificar, de forma objetiva, a 

necessidade/utilidade de cada uma delas. Rondonópolis/MT, 28 de abril de 

2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005470-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANA COSTA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES OAB - MT0015499A-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO CHAVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005470-76.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Tendo em vista o 

longo período sem atualização do débito exequendo, determino a intimação 

da parte exequente para que, no prazo legal, carreie aos autos o 

demonstrativo do débito atualizado e pormenorizado com todos os meses, 

bem como as porcentagens utilizadas na atualização. 2. Com o resultado 

do cálculo, intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento do 

montante exequendo, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena 

de penhora dos bens suficientes para quitação da obrigação alimentar 

(art. 523, §3º c.c. 528, §8º, do Código de Processo Civil). 3. Após, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, se 

manifeste. 4. Em seguida, venham-me conclusos. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de abril de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009516-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. M. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. R. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1009516-45.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que deixei de expedir 

mandado de intimação do requerido para regularizar sua representação 

processual, tendo em vista que não consta nos autos seu endereço 

atualizado. Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para que informe nos autos o endereço do requerido, em 

cinco dias, a fim de seja cumprida a determinação ID 29321375. 

Rondonópolis/MT, 28 de abril de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1007259-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CRUZ DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007259-76.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar acerca do pedido de 

não homologação do acordo, ID 24298464, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 28 de abril de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003005-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

JONATHAN SILVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY DOS SANTOS PEREIRA (REU)

JONATHAN SILVEIRA PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003005-94.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora para, querendo, materializar o Alvará 66/2020 (ID 31561983) 

e proceder ao devido registro junto ao cartório/instituição competente. 

Rondonópolis/MT, 28 de abril de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008734-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. D. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. X. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1008734-04.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte requerida para, querendo, materializar o Termo de Guarda 

Compartilhada Definitiva (ID 31549836), apondo sua assinatura no 

respectivo campo. Rondonópolis/MT, 28 de abril de 2020. JOÃO BATISTA 

BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1015484-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS GORGULHO OAB - MT8040/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1015484-85.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para dar andamento ao processo, 

manifestando sobre a certidão negativa retro, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 28 de abril de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000868-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. A. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS PROCESSO n. 1000868-42.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

601,27 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: E.J.D.A.F., representado por M.F. POLO PASSIVO: H.D.A.S. 

FINALIDADE: EFETUAR INTIMAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A), para, no 

prazo de 03 (três) dias, pagar os alimentos em atraso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, 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 edital, mais as parcelas que se vencerem no 

curso da execução, sob pena de ser decretada sua prisão civil e protesto 

do presente pronunciamento judicial, nos moldes dos §1º, §3º e §7º do 

artigo 528 do Novo Código de Processo Civil. VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 

601,27 (seiscentos e um reais e vinte e sete centavos), referentes aos 

meses de, Novembro/2017, Dezembro/2017 e Janeiro/2018, mais as 

prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento. DECISÃO: 

"Vistos etc. 1. Defiro o pleito de ID: 31245440, devendo a parte executada 

ser citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, do Código 

de Ritos. 2. Se decorrido o prazo do edital, sem manifestação da parte 

demandada, em atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de 

Ritos nomeio, desde já, como curador especial o UNIJURIS, representado 

pelo Dr. Samir Badra Dib, para o patrocínio dos interesses da parte 

executada, devendo ser intimado para requerer o que de direito, no prazo 

legal. 3. Após, abra-se vista dos autos à parte exequente e ao 

representante do Ministério Público para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

se manifestem. 4. Empós, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS. Juiz de Direito.". E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA, digitei. RONDONÓPOLIS, 28 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009325-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. O. 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. 1009325-63.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

881,30 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 

POLO ATIVO: Nome: L. G. DA S. POLO PASSIVO: Nome: D. DE O. 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, efetuar o pagamento do valor 

exequendo, qual seja R$ 881,30 (oitocentos e oitenta e um reais e trinta 

centavos), e se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser protestado o pronunciamento 
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judicial na forma do § 1º do art. 528 do Código de Ritos, além de poder ser 

decretada a sua prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme 

dispõe o art. 528, §3º, do Código de Processo Civil. RESUMO DA INICIAL: 

A requerente afirma ser credora de dívida alimentícia devida pelo 

requerido no montante de R$ 881,30 (oitocentos e oitenta e um reais e 

trinta centavos) e requer o pagamento, sob pena de penhora e demais 

atos necessários ao cumprimento da obrigação. DESPACHO/ DECISÃO: "8. 

Intime-se a parte executada para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do valor exequendo, qual seja R$ 881,30 (oitocentos e oitenta e um reais e 

trinta centavos), nos termos do art. 528, CPC. 9. Conste no mandado de 

intimação que, se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser protestado o pronunciamento 

judicial na forma do § 1º do art. 528 do Código de Ritos, além de poder ser 

decretada a sua prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme 

dispõe o art. 528, §3º, do Código de Processo Civil." E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, 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.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004359-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. L. 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. 1004359-91.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

1.081,20 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: F. S. S. POLO PASSIVO: Nome: J. A. L. 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 débito executado no 

valor de R$ 1.081,20 (um mil e oitenta e um reais e vinte centavos), sob 

pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, caput, e §1º, c.c. art. 830, do Novo Código de 

Processo Civil). RESUMO DA INICIAL: A requerente afirma ser credora de 

dívida alimentícia devida pelo requerido no montante de R$ 1.081,20 (um mil 

e oitenta e um reais e vinte centavos), e requer o pagamento, sob pena de 

penhora e demais atos necessários ao cumprimento da obrigação. 

DESPACHO/ DECISÃO: "(...)5. Cite-se o devedor para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados bens suficientes para a garantia da execução (art. 829, 

caput, e §1º, c.c. art. 830, do Novo Código de Processo Civil). 6. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. 7. Para as hipóteses de pronto 

pagamento ou não oferecimento de embargos à execução, fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, ex vi do disposto no parágrafo único, do art. 827, do CPC, 

sendo tal verba reduzida pela metade em caso de satisfação integral da 

dívida no prazo a que alude o art. 828, caput, do Código de Ritos." 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.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007705-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. S. (EXECUTADO)

 

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. 1007705-79.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

429,18 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: P. DE S. S. POLO PASSIVO: Nome: G. C. DOS 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$ 429,18 

(quatrocentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) e se a parte 

executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, 

poderá ser protestado o pronunciamento judicial na forma do § 1º do art. 

528 do Código de Ritos, além de poder ser decretada a sua prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do 

Código de Processo Civil.. RESUMO DA INICIAL: A requerente afirma ser 

credora de dívida alimentícia devida pelo requerido no montante de R$ 

429,18 (quatrocentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) e requer o 

pagamento, sob pena de penhora e demais atos necessários ao 
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cumprimento da obrigação. DESPACHO/ DECISÃO: "(...)8. Intime-se a parte 

executada para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor 

exequendo, qual seja R$ 429,18 (quatrocentos e vinte e nove reais e 

dezoito centavos), nos termos do art. 528, CPC. 9. Conste no mandado de 

intimação que, se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser protestado o pronunciamento 

judicial na forma do § 1º do art. 528 do Código de Ritos, além de poder ser 

decretada a sua prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme 

dispõe o art. 528, §3º, do Código de Processo Civil." E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, 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.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002221-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. J. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. O. F. (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. 1002221-83.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

11.976,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: E. P. DE J. A. POLO PASSIVO: Nome: D. O. F. 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 15 (quinze) dias, contados do término do 

prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem 

como proceder a sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que deferiu os 

alimentos provisórios a serem pagos no montante de um terço do salário 

mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 332,66 (trezentos e trinta e dois 

reais e sessenta e seis centavos), a ser depositado até o dia 10 (dez) de 

cada mês, a partir da citação, na conta bancária informada pela parte 

autora ou pago diretamente mediante recibo. RESUMO DA INICIAL: A 

requerente afirma que conviveu em união estável com o requerido por 

05(cinco) anos e desta união adveio uma filha, que após a separação do 

casal passou a ficar sob os cuidados da requerente e, esta requer o 

pagamento de alimentos. DESPACHO/ DECISÃO: "(...)7. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

apresentar contestação, salientando-lhe que o prazo fluirá a partir da 

juntada do mandado devidamente cumprido aos autos, 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." 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.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008234-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. 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 E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

WANDERLEI JOSE DOS REIS PROCESSO n. 1008234-35.2018.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: R. A. DA S. POLO 

PASSIVO: Nome: E. V. 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 15 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como proceder a 

sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que deferiu os alimentos provisórios a 

serem pagos no montante de um terço do salário mínimo vigente, 

correspondendo hoje a R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), a ser 

depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, na conta 

bancária informada pela parte autora ou pago diretamente mediante recibo. 

RESUMO DA INICIAL: Os requerentes postulam alimentos devidos pela 

requerida no montante equivalente 01 salário mínimo mensal, a ser 

depositado em conta, sob pena de penhora e demais atos necessários ao 

cumprimento da obrigação. DESPACHO/ DECISÃO: "(...) 3. Cite-se a parte 

requerida para que compareça ao ato, sendo que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, 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." E, para que chegue ao 
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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.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000080-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. N. C. (EXECUTADO)

 

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 E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

WANDERLEI JOSE DOS REIS PROCESSO n. 1000080-91.2019.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 467,98 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: J. A. DE L. Endereço: RUA MARIA 

ABADIA DA SILVA, 226, próximo ao viveiro, RESIDENCIAL VILA MINEIRA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78721-504 POLO PASSIVO: Nome: C. A. N. C. 

Endereço: Rua Exuperio Alves Pereira, 292, VILA MINEIRA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 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 em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do valor exequendo, qual seja R$ 467,98 

(quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), e se a 

parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser protestado o pronunciamento judicial na forma do § 1º 

do art. 528 do Código de Ritos, além de poder ser decretada a sua prisão 

pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do 

Código de Processo Civil. RESUMO DA INICIAL: O requerente afirma ser 

credora de dívida alimentícia devida pelo requerido no montante de R$ 

467,98 (quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) 

e requer o pagamento, sob pena de penhora e demais atos necessários 

ao cumprimento da obrigação. DESPACHO/ DECISÃO: "(...) 8. Intime-se a 

parte executada para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor 

exequendo, qual seja R$ 467,98 (quatrocentos e sessenta e sete reais e 

noventa e oito centavos), nos termos do art. 528, CPC. 9. Conste no 

mandado de intimação que, se a parte executada não pagar ou se a 

justificativa apresentada não for aceita, poderá ser protestado o 

pronunciamento judicial na forma do § 1º do art. 528 do Código de Ritos, 

além de poder ser decretada a sua prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do Código de Processo Civil." E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LIDIANE DA CRUZ 

GARCIA, 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, 

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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007607-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1007607-94.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

998,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: J. B. DA S. POLO PASSIVO: Nome: V. S. 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 15 (quinze) dias, contados do término do 

prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. 

RESUMO DA INICIAL: O requerente afirma que contraiu matrimônio com a 

requerida e estão separados a cerca de oito anos. O casal teve filhos , 

hoje maiores, e não tem bens ou dívidas a partilhar. Diante da 

impossibilidade da vida em comum, o requerente postula o divórcio. 

DESPACHO/ DECISÃO: "(...) 6. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), apresentar contestação, 

salientando-lhe que o prazo fluirá a partir da juntada do mandado 

devidamente cumprido aos autos, 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." 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 
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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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015243-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CELIA FERREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR SANTOS AMORIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1015243-14.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por M.G.B.A. e R.F.A., 

representados por sua genitora, Sr.ª Carla Celia Ferreira Barbosa, em face 

de JOSÉ DE RIBAMAR SANTOS AMORIM (qualificados nos autos). 2. 

Requereu a parte exequente a desistência do feito (ID: 31450035). 3. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os 

modos de extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação. 5. No mesmo sentido, especificamente quando se tratar 

de processo de execução, dispõe o caput do art. 775, do Código de Ritos. 

Vejamos: “Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a 

execução ou de apenas alguma medida executiva.” 6. Pela análise dos 

autos, verifica-se que a extinção do feito não acarretará nenhum ônus à 

parte demandada, o que não incide na norma prescrita no §4º do art. 485 

do Estatuto Processual Civil, sendo, então, possível à parte requerente a 

desistência da ação nos termos em que foi postulada. 7. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual 

Civil. 8. No mais, se necessário, proceda-se com a baixa às eventuais 

constrições ao patrimônio do executado, que por este processo tenham 

ocorrido. 9. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 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: 1003360-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOAO BATISTA DO NASCIMENTO OAB - 141.888.301-82 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOAO BATISTA DO NASCIMENTO OAB - 141.888.301-82 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1003360-36.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor da declaração de 

incompetência pelo Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, recebo o feito 

no estado em que se encontra. 2. Faculto a parte autora a emenda da 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de instruir o feito com os 

instrumentos de procuração de todos os herdeiros mencionados na peça 

de ingresso, à exceção de João Batista do Nascimento, bem como 

documentos comprobatórios dos valores descritos, porquanto a pretensão 

veio desacompanhada das assertivas aludidas, além de elucidar qual a 

disposição pretende conferir ao mencionado quantum, oportunamente. 

Outrossim, considerando que “a via do alvará judicial é admitida quando se 

trata apenas de levantamento de numerários existentes em depósitos em 

contas bancárias ou de poupança, mas sempre que inexistirem outros 

bens que devam ser levados a inventário. (...)” (AC nº 70006564744, 

Sétima Câmara Cível, TJRS, julgado em 13/08/2003), esclareça acerca da 

existência de bens deixados pela de cujus, notadamente diante da 

informação registrada no ID 29699175. 3. Escoado o prazo, tornem-me 

conclusos. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004924-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. I. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. S. (REQUERIDO)

 

Processo nº.: 1004924-50.2020.8.11.0003 Vistos etc., VALKIRIA INEZ 

PEREIRA e MONYELE JHEOVANA SOUZA pugnam pela homologação de 

acordo entre si pactuado acerca da regulamentação da guarda da menor 

M. C. S., registrando que desde o seu nascimento residiu em companhia 

da avó materna, ora autor, sendo que a genitora está de mudança para 

outra cidade. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. O Parquet 

opinou pela homologação do aludido acordo (ID 31571678). É o relatório. 

Decido. O acordo está encartado aos autos, constando-se o teor de suas 

avenças. Levando-se em consideração que a transação realizada entre 

as partes preserva os interesses da criança, tendo respeitado o binômio 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe. Por fim, insta salientar, 

por oportuno, que o deferimento da guarda à avó materna, 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. Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, HOMOLOGO, 

nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o entabulado e, 

declaro, por conseqüência extinto o presente feito. Expeça-se termo de 

guarda, a ser subscrito pela avó materna na secretaria judicial, quando do 

retorno das atividades forenses de forma presencial haja vista a vivência 

de sistema de teletrabalho consoante disposto na Portaria Conjunta nº. 

249/20-TJMT. Sem custas e honorários face a gratuidade da Justiça. 

Nestes termos e considerando-se o disposto no artigo 1.000 do CPC, não 

há interesse recursal e a sentença tem eficácia imediata. Oportunamente, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. P. I. e 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007452-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. G. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))
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IMPULSIONO O FEITO PARA ANEXAR O LAUDO RECEBIDO, POR E 'MAIL, 

DIRETAMENTE DA ASSESSORIA DA DRA. MARIA APARECIDA VALE 

GALVÃO - POLICLÍNICA CENTRAL DE RONDONÓPOLIS - MT, AO MESMO 

TEMPO, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES E MP, PARA 

MANIFESTAÇÃO , NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015728-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

 

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, 

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 – 
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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 

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, 
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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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1007216-08.2020.8.11.0003. Vistos etc., I. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. II. Por sua vez, é 

sabido que a Justiça deve estar ao alcance de todos, sendo evidente que, 

as partes desprovidas de meios para arcar com as despesas 

processuais, deve ser garantido o acesso ao Poder Judiciário, 

independente do pagamento de quaisquer despesas. Entretanto, por se 

tratar de garantia excepcional, não pode converter-se em regra geral, o 

que acarretaria a inviabilidade de funcionamento do Poder Judiciário. De 

outra banda, é evidente que, nos dias atuais, dificuldades financeiras 

todos possuem, mormente ante a grave crise econômica que nos afeta e 

os altos preços de produtos e serviços em geral, agravada, desde o início 

do ano, pela disseminação da pandemia COVID-19. Contudo, ainda assim, 

não se pode conceder indiscriminadamente o benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, sob pena de inviabilizar-se a sua verdadeira finalidade. 

Infelizmente, verifica-se imensamente o uso indevido de tal benefício por 

pessoas que não são carentes e se afirmam assim, com o único intuito de 

não efetuar o pagamento das custas processuais, o que não pode ser 

permitido. Atualmente, raras são as ações em que as partes não se 

intitulam “pobres” e postulam o benefício da assistência judiciária gratuita, 

prejudicando àqueles que realmente fazem jus ao benefício. Assim, “O 

benefício da gratuidade não é absoluto, pois não há como condicionar o 

benefício a simples alegação quando existem indícios de que a atividade 

laboral exercida pelo requerente faz crer não ser ela pobre” (TJRO – 

Agravo de instrumento nº 100.001.2006.014957-3, julgado em 05.09.06, 

rel. Des. Gabriel Marques de Carvalho). A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO (ART. 5º DA LEI Nº 1.060/50) 

- POSSIBILIDADE - HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DA 

BENESSE - RECURSO IMPROVIDO. I - O benefício instituído pela Lei nº 

1.060/50, que a Carta Magna recepcionou no artigo 5º, LXXIV, deve ser 

concedido às pessoas físicas impossibilitadas de pagar as custas 

processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família. II - Não obstante o preceito constitucional, o Juiz 

(art. 5º da Lei nº 1.060/50) pode indeferir o pedido da assistência 

judiciária, quando encontrar, no caso concreto, razões para recusar a 

mera alegação de prejuízo ao orçamento familiar" (TJMT, 4ª Câmara Cível, 

Agravo de Instrumento nº 106512/2007, rel. Des. Benedito Pereira do 

Nascimento, julgado em 10-3-2008). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS DE CONDIÇÃO 

FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – REVOGAÇÃO 

DO BENEFÍCIO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA PELO ART. 4º, § 

1º, DA LEI Nº 1.060/50 – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A assistência judiciária GRATUITA é de caráter restritivo, 

destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos 

favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo 

ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a 

hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso, cuja inequívoca 

existência de PATRIMÔNIO de CONSIDERÁVEL valor econômico, não 

condiz com a situação de necessidade exigida pela Lei nº 1.060/50. A 

ausência de comprovação da existência de dolo ou má-fé por parte dos 

Apelados, impede a aplicação da penalidade prevista pelo artigo 4º, § 1º, 

da Lei nº 1.060/50, porquanto a revogação do benefício da assistência 

judiciária GRATUITA, per si, não impõe a sua aplicação. (N.U 

0001257-29.2011.8.11.0055, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2013, 

Publicado no DJE 13/08/2013). É evidente que não se pretende privar 

ninguém da tutela jurisdicional. Contudo, não cabe ao Estado assumir as 

despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder 

prover àqueles que realmente necessitam. No caso em tela, em que pese 

o pedido vertido e atual situação de enfrentamento global, entendo que a 

alegada hipossuficiência não foi corroborada. No contexto concreto, 

reconhece-se as possíveis dificuldades enfrentadas pelo autor no 

exercício do trabalho em outro país, no entanto, deve ser ponderado, 

também, a cotação do dólar e sua valorização em detrimento a moeda 

nacional. Diante dessas ponderações, hei por bem indeferir gratuidade da 

justiça. Todavia, malgrado ausência de pedido expresso da parte 

demandante, invocando a inafastabilidade da jurisdição, assim como a 

lume dos fatos narrados na peça inaugural e ponderando a atual situação 
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econômica mundial, defiro o recolhimento de custas ao final. Além disso, 

poderá a parte autora optar pelo parcelamento das custas (CPC, art. 98, 

§6º), cujo montante poderá ser pago em seis parcelas iguais e sucessivas 

com a devida incidência da correção monetária, nos termos do art. 468, 

§7º da CNGC. De mais a mais, assinalo que a emissão das guias de 

pagamento deverão ser providenciadas pela própria parte interessada, 

não se tratando de atribuição conferida a escrivania do juízo. III. Superado 

o tema, anota-se que o autor postulou pela exoneração da obrigação 

alimentar em sede de tutela urgência, diante do exame pericial negativo de 

paternidade que instrui a inicial. Não obstante as ponderações tecidas, 

referido pleito não há de prosperar, porquanto a ausência de vinculo 

genético por si só não gera presunção absoluta da inexistência de filiação, 

sendo imprescindível aferir acerca da possibilidade da ocorrência de 

filiação socioafetiva entre o autor e o requerido, até porque, extrai-se dos 

autos que a menor atualmente possui 6 (seis) anos de idade. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NEGATÓRIA DE 

PATERNIDADE. PROVA NEGATIVA DO VÍNCULO BIOLÓGICO. PRETENSÃO 

À EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. 

NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO 

SOCIOAFETIVO E DE ANÁLISE DAS ALEGADAS CAUSAS DE NULIDADE 

DO REGISTRO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70071876437, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 

29/03/2017). Destarte, indefiro o pedido vindicado, neste momento 

processual, mormente em razão da não comprovação acerca da 

inexistência de vínculo paterno-filial entre as partes. IV. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito apresentado, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da sessão de tentativa de autocomposição (CPC, 

art. 139, VI e Enunciado n° 35 do ENFAM), sobretudo considerando que o 

demandado reside em outro país. CITEM-SE os demandados, intimando-os 

para contestarem o presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, desde 

que o façam por intermédio de advogado, sob pena de reputarem-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (arts. 335, III, 231, V, e 341, 

todos do CPC). Após, intime-se a parte autora para, querendo, se 

manifeste em 15 (quinze) dias, querendo. V. Sem prejuízo, elabore-se o 

estudo psicossocial no domicílio da parte requerida, a fim de averiguar a 

existência de vínculo proveniente da paternidade socioafetiva entre o 

autor e a criança, em laudo circunstanciado no prazo de 15 (quinze) dias. 

Na sequência, intimem-se as partes para, querendo, se manifestem no 

prazo legal. Após, colha-se parecer ministerial. Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de abril de 2020. (assinatura digital) 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002782-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO OAB - MT25814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. O. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002782-78.2017.8.11.0003 Vistos etc., Considerando que apesar de 

devidamente cientificado da presente executio o devedor não efetuou o 

pagamento do débito alimento, e a teor do pedido vertido no ID 29714447 e 

da derradeira atualização do montante devido (ID 29714973), renove-se o 

mandado de prisão civil com o valor devido atualizado e seu respectivo 

cumprimento em desfavor do executado AGUINALDO DOS SANTOS 

OLIVEIRA, bem qualificado nos autos, pelo prazo de 02 (dois) meses 

(CPC, art. 528, § 3º c/c art. 19 da Lei nº 5.478/68), a qual somente será 

revogada com o pagamento integral da dívida alimentar até a data em que 

o executado for localizado para prisão (parcelas vencidas). Por cautela, 

aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias para a expedição do mandado 

de prisão, sobretudo considerando-se a atual mobilização de todo o Poder 

Judiciário para fins de resguardar não só a dignidade e saúde dos 

reclusos, mas principalmente evitar que a propagação da transmissão do 

COVID-19 seja potencializada em grande escala no âmbito do sistema 

carcerário, o qual, consoante é sabido, vive cenário de Estado 

Inconstitucional de Coisas, não podendo ser ignorado ou até mesmo 

negligenciado por seu status inerente. Com o transcurso do r. prazo, 

faculto à parte exequente a apresentação de cálculo atualizado no prazo 

de 05 (cinco) dias, oportunidade em que deverá manifestar sobre a 

eventual quitação, mesmo que parcial do débito alimentar. Após, 

expeça-se Mandado de Prisão que deverá constar expressamente que a 

autoridade que efetuar a detenção deve dar cumprimento ao inciso LXII do 

artigo 5º da Constituição Federal, com a imediata comunicação da prisão à 

família do preso ou pessoa por ele indicada. Faça constar no mandado o 

endereço descrito no ID 29714447, devendo o Sr. Meirinho esgotar as 

diligências, notadamente tendo em vista a natureza do interesse em baila e 

o tempo de tramitação processual, cumprindo com esmero a sua função, 

evitando-se a devolução do mandado sem que venha a exaurir as 

diligências, nos moldes apregoados pelo código de ritos. Oportunamente, 

adote a serventia as providências pertinentes, ao presente caso, devendo 

cadastrar o referido mandado junto ao Banco Nacional de Mandados de 

Prisão. Ainda deverá constar expressamente no expediente que a prisão 

somente será elidida com o pagamento integral da dívida alimentar até a 

data em que o executado for localizado para prisão (parcelas vencidas). 

Em sendo efetivada a quitação do débito alimentar após consolidada a 

prisão, ou alternativamente decorra o prazo sem o devido pagamento, 

desde já determino a expedição de alvará de soltura clausulado. Fica 

autorizada a requisição de força policial, em sendo necessário. Do 

resultado do mandado intime-se a parte exequente para requerer o que de 

direito ao regular andamento do processo, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito. Notifique-se. Intime-se e cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015972-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

VISTA AO CURADOR NOMEADO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO 

LAUDO JUNTADO AOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007005-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. X. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ELIANE BRAGUIM MENOTTI OAB - 306.733.928-21 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. X. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007005-69.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, §3º, do Código de Processo Civil. 3. Trata-se de ação de alimentos 

proposta por M. B. X. representado por sua genitora Sra. ELIANE 

BRAGUIM MENOTTI, em face de VAGMAR PEREIRA XAVIER, todos bem 

qualificado nos autos. Pretende a parte autora, em sede de tutela de 

urgência, que seja fixado alimentos provisórios em favor do infante, no 

importe de 90% (noventa por cento) do salário mínimo legal ou em 1/3 dos 

vencimentos do requerido quando superiores ao salário mínimo. Destarte, 

a fim de subsidiar o juízo no exame do provimento liminar, efetivei pesquisa 

perante o sistema CAGED, extraindo a informação de que o requerido 

atualmente não ostenta vínculo empregatício formal em aberto, conforme 

extrato anexo. Assim, comprovada documentalmente a filiação entre a 

parte requerente e o requerido, todavia, ante a escassez de prova quanto 

aos ganhos do demandado fixo, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, 

alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, até 

o dia 10 (dez) de cada mês, a serem pagas mediante depósito na conta 

bancária a ser informada na exordial, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Assinalo que com a formação do contraditório, este juízo poderá 

redimensionar o valor inicialmente estipulado, seja para majorar ou minorar 

referido quantum. Oportunamente, deixo de fixar a obrigação de custeio 

de parte das despesas extraordinárias por entender estar o patamar ora 
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fixado em sintonia aos elementos iniciais trazidos a conhecimento, 

mormente à escassez de corroboração doas ganhos do alimentante. 4. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29 de julho de 2020, às 

14h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 5. Cite-se a 

parte requerida, cientificando-a do teor da presente decisão, para que 

venha a comparecer à audiência aprazada, 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 parte 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). 6. Demais disso, efetive-se a 

serventia a retificação junto ao sistema, para que seja incluído no polo 

ativo o infante M. B. X. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013213-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. M. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA acerca da penhora 

Via BACENJUD, levada a efeito (ID 25755550) para em 15 (quinze) dias, 

querendo, apresente manifestação nos autos.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018086-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. G. (REQUERENTE)

FERNANDA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DIAS DA SILVA OAB - 998.987.051-91 (REPRESENTANTE)

NUBIA CRISTIAN GOMES FRANCA TAVARES OAB - GO29951 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GONÇALVES APOLÔNIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1018086-32.2019.811.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31552166, a parte interessada deixou transcorrer in albis 

o prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018201-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BEIRO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAROLDO WILSON BERTRAND OAB - SP65421-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANDREA MAYUMI SAKITA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1018201-19.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e da 

diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388, § único). Juntados tais 

documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado. 

Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção 

das providências pertinentes. Uma vez decorrido o prazo supra sem o 

cumprimento do ora determinado, certifique-se e devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, igualmente observando as formalidades 

necessárias (CNGC/MT, arts. 390 e 393). Os valores e demais dados 

referentes aos serviços do meirinho poderão ser consultados através do 

site www.tjmt.jus.br no campo “serviços-guias-emitir guia- diligência 

oficial de justiça- diligência”, e em relação às custas judiciais, a guia 

poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045399-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA MÁRCIA FRAGOSO IVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENA RAFAELA PEREIRA MEDEIROS OAB - SP394626 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTIAGO TAVARES FRAGOSO (REQUERIDO)

APARECIDO CARLOS FRAGOSO (REQUERIDO)

MARCILEY DA SILVA FRAGOSO (REQUERIDO)

GREGÓRIO PRATES DA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1045399-65.2019.811.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca do teor da 

certidão de id. 28741498. Com a manifestação, conclusos. Decorrido tal 

prazo sem pronunciamento, devolva-se a presente à Comarca de origem, 

no estado em que se encontra, mediante a adoção das providências 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040214-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILENE MORETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARAUJO NETO (REQUERIDO)

ELIZABETH CORREIA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1040214-46.2019.811.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31349335, a parte interessada deixou transcorrer in albis 

o prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042050-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREAZON FRANCLIN OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ZANELLI MITSUNAGA OAB - MS13363 (ADVOGADO(A))

RAFAEL BACHEGA MAGELA OAB - MS19105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ATAIR DIAS DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1042050-54.2019.811.0041 Vistos. Renove-se a 

intimação da parte autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca do 

teor da certidão de id. 24772720. Com a manifestação, conclusos. 

Decorrido tal prazo sem pronunciamento, devolva-se a presente à 
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Comarca de origem, no estado em que se encontra, mediante a adoção 

das providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril 

de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045429-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES MASSON TONELLO OAB - MT13765/O 

(ADVOGADO(A))

JODELI FRANCISCA DA SILVA OAB - 022.152.851-25 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. N. A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte autora para em 05 (cinco) dias se manifestar 

acerca do teor da certidão de 25479373, conforme despacho de 

id.31514351. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) 

Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036549-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR GUDRIN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Cuiabá, 

28 de abril de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo 

de Cartas Precatórias

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010867-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRISVAN ALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT14947-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010867-31.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

carta precatória que tem por finalidade a penhora e avaliação do veículo 

placa QBL9708 de propriedade da requerida, todavia, vê-se que o ato 

deve ser cumprido no município de Várzea Grande, consoante teor da 

petição de id. 31279221. Diante de tal fato, e considerando o caráter 

itinerante das cartas precatórias (CPC, art. 262), deverá a Secretaria 

promover o encaminhamento da presente à Comarca correspondente, 

mediante a adoção das providências necessárias. Comunique-se o juízo 

deprecante acerca desta decisão, nos termos e para os fins previstos no 

§ único do art. 262 do CPC. Cumpra-se, com prioridade. Cuiabá, 24 de abril 

de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012461-34.2019.8.11.0003

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:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Intime-se o(a) embargado(a) para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar quanto aos embargos de declaração com efeitos infringentes 

apresentados nos autos, nos termos do art. 1.023, § 2º do CPC. Após, 

tragam os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014441-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO BARBOSA ALVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Processo nº 1014441-16.2019.8.11.0003 VISTO. LOURIVALDO BARBOSA 

ALVES ajuizou embargos à execução fiscal promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL, aduzindo, em síntese, prescrição do crédito 

tributário, com fundamento no artigo 174 do CTN, sob a alegação de que 

vários créditos foram constituídos antes de 17/03/2012 e a execução foi 

ajuizada somente em 17/03/2017, após o prazo quinquenal. Requereu a 

liberação imediata dos valores de R$ 2.437,26 e R$ 286,05, bloqueados 

nas suas contas bancárias, ao argumento de que tais valores são 

provenientes de poupança e salário, respectivamente. Foi deferida a 

liberação apenas da importância de R$ 2.437,26 (dois mil, quatrocentos e 

trinta e sete reais e vinte e seis centavos), porque estava depositada em 

conta poupança. Quanto ao valor de R$ 286,05 (duzentos e oitenta e seis 

reais e cinco centavos), foi determinado a transferência para a conta 

única (id. 27784721). A Fazenda Pública Estadual, por sua vez, rebateu as 

alegações da inicial e requereu a improcedência dos pedidos (id. 

31483831). É o relatório. Decido. I – DECADÊNCIA. No que diz respeito à 

decadência, o débito cobrado refere-se a ICMS, o qual para fins de 

cômputo do prazo prescricional, no caso de auto lançamento ou 

lançamento por homologação, o marco inicial é data de vencimento 

estipulada para pagamento. Todavia, tratando-se de crédito referente ao 

ICMS não declarado e não pago, o lançamento que seria por 

homologação/auto lançamento será realizado por lançamento de ofício, na 

forma substitutiva, com o prazo decadencial de cinco (05) anos, conforme 

descrito no art. 173, I, do CTN. In verbis: Art. 173. O direito de a Fazenda 

Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, 

contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado; (...) Neste sentido: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS 

PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Se houve pagamento antecipado por parte do 

contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento pelo Fisco de 

eventuais diferenças de tributos sujeitos ao lançamento por homologação 

é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4º do 

art. 150 do CTN. Precedentes: AgRg nos EREsp. n. 216.758/SP, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.03.2006, DJ 

10.04.2006 p. 111; e EREsp. n. 101.407/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Ari 

Pargendler, DJ de 08.05.2000.3. Se não houve pagamento antecipado por 

parte do contribuinte, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco 
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constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro 

dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado, desde que não se tenha constatado a ocorrência de dolo, 

fraude ou simulação do contribuinte, aplicando-se o art. 173, I, do CTN. 

Precedente representativo da controvérsia: REsp. n. 973.733 - SC, 

Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.8.2009. 4. Em ambos os 

casos, não há que se falar em prazo decenal derivado da aplicação 

conjugada do art. 150, §4º, com o art. 173, I, do CTN. 5. O art. 151, V, do 

CTN, estabelece que suspende a exigibilidade do crédito tributário a 

concessão de medida liminar ou tutela antecipada. 6. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido” (STJ – Resp 

1.033.444-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03/08/2010, 

publicado em 24/08/2010). Verifica-se da CDA que o crédito foi lançado de 

ofício, com aviso de cobrança nº 1635720, em 14/12/2016. Dessa forma, 

verifica-se que a forma de constituição dos créditos tributários se deu 

pelo Aviso de Cobrança e não por meio de apresentação de GIA – Guia de 

Informação e Apuração do ICMS. Por sua vez, a constituição definitiva do 

crédito se dá com a ciência do lançamento ou do auto de infração, 

conforme súmula 153, do Tribunal Federal de Recursos: “Constituído, no 

quinquídio, através de auto de infração ou notificação de lançamento, o 

crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em 

princípio, o prazo prescricional, que, todavia, fica em suspenso, até que 

sejam decididos os recursos administrativos.” Sobre o assunto, colaciono 

o julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO SUSPENSO ATÉ 

SOLUÇÃO FINAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS 

TRIBUTÁRIOS COM FATOS GERADORES OCORRIDOS ENTRE 01/1990 E 

09/1990. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. 1. A constituição definitiva 

do crédito tributário (lançamento) ocorre com a notificação do contribuinte 

(auto de infração), exceto nos casos em que o crédito tributário origina-se 

de informações prestadas pelo próprio contribuinte, tais como em DCTF e 

GIA. Precedentes. 2. Entretanto, o prazo prescricional disposto no art. 174 

do CTN apenas começa a fluir com a solução definitiva do recurso 

administrativo. Precedentes. 3. A alegação de que ocorreu a decadência 

em relação aos créditos que apresentaram fatos geradores 

compreendidos entre o período de 01/1990 a 09/1990 também não 

apresenta consistência jurídica, uma vez que não ocorreu o prazo 

decadencial de 05 (cinco) anos entre o marco inicial, que se deu, em 

relação a eles, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 01 de janeiro de 1991 e 

a notificação levada a efeito em 25 de setembro de 1995, nos termos do 

art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ – AgRg no Ag 1338717/RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado 

em 03/11/2001, publicado em 10/11/2011). Dito isso, verifica-se que 

ocorrendo os fatos geradores do ICMS em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 

2015 e não havendo o pagamento, o Fisco teria o prazo de cinco anos, a 

partir de 01 de janeiro de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 para 

constituir o crédito tributário. Na hipótese, a constituição do crédito 

somente ocorreu no dia 14/12/2016, com a notificação do contribuinte. 

Logo, considerando o início do prazo decadencial mais antigo (1º de 

janeiro de 2011), restou consumada a decadência do direito de constituir o 

crédito somente em relação aos fatos geradores de 2010. PRESCRIÇÃO. 

Quanto ao prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do 

art. 174 do CTN. O parágrafo único do referido dispositivo legal, por sua 

vez, elencava em sua redação original as hipóteses interruptivas da 

prescrição, nos seguintes termos: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I -pela 

citação pessoal feita ao devedor (...)”. É certo que a com a entrada em 

vigor da Lei Complementar nº 118, de 09/02/2005, que passou a ter 

vigência em 09/06/2005, alterou-se a redação do inciso I, do parágrafo 

único, do art. 174, do CTN, acima transcrito, de forma a adequá-lo ao art. 

8º, §2º, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual: "Art. 8º (...). §2º O 

despacho do juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição". 

Ressalte-se que a Lei Complementar nº 118/2005, por regular a 

prescrição, matéria de natureza de direito material, somente pode ser 

aplicada aos processos ajuizados posteriormente à data de sua vigência, 

qual seja, 09/06/2005. É nesse sentido o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. (...) PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO 

PROFERIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. 

NÃO-APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO. OCORRÊNCIA DO LUSTRO 

PRESCRICIONAL. (...) 2. Esta Corte possui entendimento assente no 

sentido de que a regra contida no art. 174 do CTN, com a redação dada 

pela LC 118, de 9 de fevereiro de 2005, a qual incluiu como marco 

interruptivo da prescrição o despacho que ordenar a citação, pode ser 

aplicada imediatamente às execuções em curso; todavia, o despacho que 

ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de 

retroação da novel legislação. (...) Assim, deve prevalecer à regra anterior 

do art. 174 do CTN, em que considerava a citação pessoal como causa 

interruptiva da prescrição. 4. Recurso especial não provido”. (STJ, REsp 

1204289/AL, Rel. M. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, j. 

28/09/2010, DJe 15/10/2010). No caso em debate, a execução foi 

proposta em 17/03/2017, portanto, durante a vigência da Lei Complementar 

nº 118/2005. O despacho inicial foi proferido no dia 18/03/2017, ou seja, 

não transcorreram cinco anos entre a constituição definitiva do crédito 

tributário (14/12/2016) e o despacho que determinou a citação 

(18/03/2017). Desse modo, não ocorreu a prescrição, uma vez que não 

transcorreram os prazos previstos nos artigos 173, I, e 174, I do CTN. Pelo 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

por LOURIVALDO BARBOSA ALVES o que faço para declarar a 

decadência do direito de constituir o crédito tributário relativo aos fatos 

geradores ocorridos em 2010. Considerando os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o 

enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional 

do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento 

pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o 

valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional 

mostra-se demasiadamente exorbitante (10% sobre o valor da causa que 

é de R$ 194.470,34), não se justificando plenamente à luz da 

contraprestação desempenhada neste feito pelo Procurador do Estado de 

Mato Grosso, considerando que não há complexidade na causa, o 

trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos 

serviços. Assim, considerando que a Fazenda Pública sucumbiu de parte 

mínima dos pedidos formulados na inicial (decadência dos créditos 

relativos a 2010), condeno o embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), tendo em vista o pouco tempo de tramitação do feito 

(distribuído em 11/2019), o local da prestação dos serviços (não havendo 

necessidade de deslocamento da sede), que o Estado manifestou nos 

autos uma vez (impugnação) e por não haver complexidade na causa 

(matéria exclusivamente de ordem pública), nos termos do artigo 85, §2º, 

§4º III e §8º, bem como o artigo 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes 

da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. 

Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao 

trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia 

desta decisão para os autos de execução fiscal nº 

1001633-47.2017.8.11.0003. Após, arquive-se este feito. Prossiga-se na 

execução no que diz respeito ao crédito tributário restante. P.R.I. C 

Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003871-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. º 1003871-73.2016.8.11.0003. VISTO. Trata-se de 

execução de sentença proposta por JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA 

RODRIGUES em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. O exequente requer que seja destacado do valor principal o valor 

dos honorários contratuais, expedindo dois RPV, um no valor de R$ 

52.378,53 relativo ao crédito principal, e outro de R$ 22.447,94 dos 

honorários contratuais; bem como a restituição do valor pago pela perícia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 119 de 389



médica judicial (id. 31385945). O pedido para expedir duas requisições de 

pequeno valor não merece prosperar. Isso porque, o precatório deve ser 

expedido levando em consideração o valor total devido, sendo que o valor 

dos honorários contratuais (30%) será destacado do valor original 

somente quando do pagamento do precatório, nos termos do art. 22 da 

Portaria da Presidência nº 528/2019-GAB, de 15 de abril de 2019. Quanto 

ao valor da restituição do valor pago pela perícia médica judicial (R$ 

370,00), esse de fato é devido, e, por equívoco, tal quantia não foi 

homologada na decisão de id. 30271685. Assim, como não houve 

impugnação em relação a cobrança desse valor, HOMOLOGO a quantia de 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), referente ao valor pago pelo 

exequente relativo a perícia médica judicial (id. 15992027). Em atenção ao 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, providencie-se a 

atualização e o cadastramento da RPV no Sistema SRP, no que se refere 

a verba honorária. Após, expeça-se ofício requisitório à autoridade, na 

pessoa de quem o ente público foi citado, para, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, a contar do seu recebimento, quitar a obrigação com o uso de guia 

de depósito na conta judicial vinculada ao processo (endereço: 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento). O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação 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))

 

PROCESSO Nº 1012577-74.2018.8.11.0003 VISTO. EDNA CRISTINA DA 

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 
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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 

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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 121 de 389



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

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014435-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDICARLOS OLEGINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Processo nº 1014435-09.2019.8.11.0003 VISTO. EDICARLOS OLEGINI 

ajuizou embargos à execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, aduzindo, em síntese, prescrição do crédito tributário, com 

fundamento no artigo 174 do CTN, sob a alegação de que vários créditos 

foram constituídos antes de 17/03/2012 e a execução foi ajuizada 

somente em 17/03/2017, após o prazo quinquenal. Alegou, ainda, 

impenhorabilidade sobre a quantia de R$ 923,18, sob a alegação de se 

trata de verba salarial. Foi indeferido o pedido de liberação do valor 

bloqueado na conta do embargante, tendo em vista que não foi 

comprovado se tratar de verba salarial (id. 27784700). A Fazenda Pública 

Estadual, por sua vez, rebateu as alegações da inicial e requereu a 

improcedência dos pedidos (id. 31483819). É o relatório. Decido. I – 

DECADÊNCIA. No que diz respeito à decadência, o débito cobrado 

refere-se a ICMS, o qual para fins de cômputo do prazo prescricional, no 

caso de auto lançamento ou lançamento por homologação, o marco inicial 

é data de vencimento estipulada para pagamento. Todavia, tratando-se de 

crédito referente ao ICMS não declarado e não pago, o lançamento que 

seria por homologação/auto lançamento será realizado por lançamento de 

ofício, na forma substitutiva, com o prazo decadencial de cinco (05) anos, 

conforme descrito no art. 173, I, do CTN. In verbis: Art. 173. O direito de a 

Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) 

anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado; (...) Neste sentido: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS 

PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Se houve pagamento antecipado por parte do 

contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento pelo Fisco de 

eventuais diferenças de tributos sujeitos ao lançamento por homologação 

é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4º do 

art. 150 do CTN. Precedentes: AgRg nos EREsp. n. 216.758/SP, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.03.2006, DJ 

10.04.2006 p. 111; e EREsp. n. 101.407/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Ari 

Pargendler, DJ de 08.05.2000.3. Se não houve pagamento antecipado por 

parte do contribuinte, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco 

constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro 

dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado, desde que não se tenha constatado a ocorrência de dolo, 

fraude ou simulação do contribuinte, aplicando-se o art. 173, I, do CTN. 

Precedente representativo da controvérsia: REsp. n. 973.733 - SC, 

Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.8.2009. 4. Em ambos os 

casos, não há que se falar em prazo decenal derivado da aplicação 

conjugada do art. 150, §4º, com o art. 173, I, do CTN. 5. O art. 151, V, do 

CTN, estabelece que suspende a exigibilidade do crédito tributário a 

concessão de medida liminar ou tutela antecipada. 6. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido” (STJ – Resp 

1.033.444-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03/08/2010, 

publicado em 24/08/2010). Verifica-se da CDA que o crédito foi lançado de 

ofício, com aviso de cobrança nº 1635720, em 14/12/2016. Dessa forma, 

verifica-se que a forma de constituição dos créditos tributários se deu 

pelo Aviso de Cobrança e não por meio de apresentação de GIA – Guia de 

Informação e Apuração do ICMS. Por sua vez, a constituição definitiva do 

crédito se dá com a ciência do lançamento ou do auto de infração, 

conforme súmula 153, do Tribunal Federal de Recursos: “Constituído, no 

quinquídio, através de auto de infração ou notificação de lançamento, o 

crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em 

princípio, o prazo prescricional, que, todavia, fica em suspenso, até que 

sejam decididos os recursos administrativos.” Sobre o assunto, colaciono 

o julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO SUSPENSO ATÉ 

SOLUÇÃO FINAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS 

TRIBUTÁRIOS COM FATOS GERADORES OCORRIDOS ENTRE 01/1990 E 

09/1990. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. 1. A constituição definitiva 

do crédito tributário (lançamento) ocorre com a notificação do contribuinte 

(auto de infração), exceto nos casos em que o crédito tributário origina-se 

de informações prestadas pelo próprio contribuinte, tais como em DCTF e 

GIA. Precedentes. 2. Entretanto, o prazo prescricional disposto no art. 174 

do CTN apenas começa a fluir com a solução definitiva do recurso 

administrativo. Precedentes. 3. A alegação de que ocorreu a decadência 

em relação aos créditos que apresentaram fatos geradores 

compreendidos entre o período de 01/1990 a 09/1990 também não 

apresenta consistência jurídica, uma vez que não ocorreu o prazo 

decadencial de 05 (cinco) anos entre o marco inicial, que se deu, em 

relação a eles, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 01 de janeiro de 1991 e 

a notificação levada a efeito em 25 de setembro de 1995, nos termos do 

art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ – AgRg no Ag 1338717/RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado 

em 03/11/2001, publicado em 10/11/2011). Dito isso, verifica-se que 

ocorrendo os fatos geradores do ICMS em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 

2015 e não havendo o pagamento, o Fisco teria o prazo de cinco anos, a 

partir de 01 de janeiro de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 para 

constituir o crédito tributário. Na hipótese, a constituição do crédito 

somente ocorreu no dia 14/12/2016, com a notificação do contribuinte. 

Logo, considerando o início do prazo decadencial mais antigo (1º de 

janeiro de 2011), restou consumada a decadência do direito de constituir o 

crédito somente em relação aos fatos geradores de 2010. PRESCRIÇÃO. 

Quanto ao prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do 

art. 174 do CTN. O parágrafo único do referido dispositivo legal, por sua 

vez, elencava em sua redação original as hipóteses interruptivas da 

prescrição, nos seguintes termos: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I -pela 

citação pessoal feita ao devedor (...)”. É certo que a com a entrada em 

vigor da Lei Complementar nº 118, de 09/02/2005, que passou a ter 

vigência em 09/06/2005, alterou-se a redação do inciso I, do parágrafo 

único, do art. 174, do CTN, acima transcrito, de forma a adequá-lo ao art. 

8º, §2º, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual: "Art. 8º (...). §2º O 

despacho do juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição". 

Ressalte-se que a Lei Complementar nº 118/2005, por regular a 

prescrição, matéria de natureza de direito material, somente pode ser 

aplicada aos processos ajuizados posteriormente à data de sua vigência, 

qual seja, 09/06/2005. É nesse sentido o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. (...) PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO 

PROFERIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. 

NÃO-APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO. OCORRÊNCIA DO LUSTRO 

PRESCRICIONAL. (...) 2. Esta Corte possui entendimento assente no 

sentido de que a regra contida no art. 174 do CTN, com a redação dada 

pela LC 118, de 9 de fevereiro de 2005, a qual incluiu como marco 

interruptivo da prescrição o despacho que ordenar a citação, pode ser 

aplicada imediatamente às execuções em curso; todavia, o despacho que 

ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de 

retroação da novel legislação. (...) Assim, deve prevalecer à regra anterior 

do art. 174 do CTN, em que considerava a citação pessoal como causa 

interruptiva da prescrição. 4. Recurso especial não provido”. (STJ, REsp 

1204289/AL, Rel. M. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, j. 

28/09/2010, DJe 15/10/2010). No caso em debate, a execução foi 
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proposta em 17/03/2017, portanto, durante a vigência da Lei Complementar 

nº 118/2005. O despacho inicial foi proferido no dia 18/03/2017, ou seja, 

não transcorreram cinco anos entre a constituição definitiva do crédito 

tributário (14/12/2016) e o despacho que determinou a citação 

(18/03/2017). Desse modo, não ocorreu a prescrição, uma vez que não 

transcorreram os prazos previstos nos artigos 173, I, e 174, I do CTN. Pelo 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

por EDICARLOS OLEGINI o que faço para declarar a decadência do direito 

de constituir o crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos em 

2010. Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a 

interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do 

escalamento pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em 

vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método 

tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante (10% sobre o valor da 

causa que é de R$ 194.470,34), não se justificando plenamente à luz da 

contraprestação desempenhada neste feito pelo Procurador do Estado de 

Mato Grosso, considerando que não há complexidade na causa, o 

trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos 

serviços. Assim, considerando que a Fazenda Pública sucumbiu de parte 

mínima dos pedidos formulados na inicial (decadência dos créditos 

relativos a 2010), condeno o embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), tendo em vista o pouco tempo de tramitação do feito 

(distribuído em 11/2019), o local da prestação dos serviços (não havendo 

necessidade de deslocamento da sede), que o Estado manifestou nos 

autos uma vez (impugnação) e por não haver complexidade na causa 

(matéria exclusivamente de ordem pública), nos termos do artigo 85, §2º, 

§4º III e §8º, bem como o artigo 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes 

da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. 

Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao 

trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia 

desta decisão para os autos de execução fiscal nº 

1001633-47.2017.8.11.0003. Após, arquive-se este feito. Prossiga-se na 

execução no que diz respeito ao crédito tributário restante. P.R.I. C 

Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003015-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAISY MARIA ZORRON CARRATTE (EXECUTADO)

MAGNO POSTOS DE SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

FOUR AUTO POSTO LTDA (EXECUTADO)

WALTER COSTA DE FARIA (EXECUTADO)

ALEXANDRE MAGNO DAMER (EXECUTADO)

JUSCELINO DE AGUIAR (EXECUTADO)

ORLANDO ANTONIO DADALT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO CARRATTE DE FARIA OAB - GO39737 (ADVOGADO(A))

CLEBER DA SILVA CAMARGO OAB - MT15211/O (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Certifique-se a secretaria se houve o ajuizamento de embargos à 

execução. Intime-se o exequente para apresentar CDA com valor 

atualizado da dívida, acompanhada de demonstrativo, no prazo de 10 

(dez) dias. Tudo cumprido, concluso para deliberação. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007364-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARY MIRANDA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007364-53.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: JUARY MIRANDA DE MORAES LEILÃO PRESENCIAL VISTO. 

1. Nos termos do artigo 882 do CPC, determino a realização de leilão 

presencial nos autos, o qual será realizado na sede do Fórum de 

Rondonópolis. 2. Designo o Leiloeiro SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, 

JUCEMAT nº 021/2012, telefone 66-3423-1484, e-mai l 

contato@mllleilões.com.br, nos termos do artigo 883 do CPC, para 

condução dos trabalhos. 3. O leiloeiro deverá adotar as providências 

previstas no artigo 884 do CPC, bem como publicar o edital contendo os 

requisitos previstos no artigo 886 do CPC, observando, ainda, o disposto 

no artigo 887 do CPC. 4. Desde já, fixo o valor da comissão do leiloeiro em 

5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, parágrafo 

único do CPC). 5. O preço mínimo da arrematação será de 50% (cinquenta 

por cento) da avaliação (art. 891, parágrafo único do CPC). 6. 

Cientifique-se da alienação judicial, com pelos menos 5 (cinco) dias de 

antecedência: 6.1. O executado, por meio de seu advogado ou, se não 

tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, 

edital ou outro meio idôneo; 6.2. Dê ciência aos demais credores do 

executado. Cumpra-se, com urgência. RONDONÓPOLIS, 28 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012929-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRONILDA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

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

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1012929-32.2018.8.11.0003. REQUERENTE: IRONILDA FERREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO 

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, em 15 dias. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008604-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1008604-77.2019.8.11.0003 VISTO. A parte autora 

requereu a realização por videoconferência ou o adiamento da audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 06/05/2020, às 16h00min, 

diante da Portaria Conjunta nº 249/2020 (que instituiu o regime obrigatório 

de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso) 

(Id. 31418038). Tendo em vista eventual dificuldade de intimação ou 

participação das testemunhas em audiência por videoconferência (já que 

o ato consiste na oitiva de 4 testemunhas arroladas pela parte autora); e 

considerando que não se trata de processo antigo (distribuído em 

agosto/2019), DEFIRO o pedido de adiamento formulado. Assim, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de julho 

de 2020, às 14h00min para oitiva das testemunhas arroladas pela parte 

autora. Intimem-se as partes acerca da nova data da audiência. A 

secretaria deverá expedir mandado de intimação das testemunhas: 

Argemiro José Ferreira de Souza, Ana Fausta Holanda Napolessi Zaben, 

Rodrigo Silveira Lopes e Leandro Arduini. Deverá ainda requisitar ao 

superior imediato as referidas testemunhas, nos termos do artigo 454, §4º, 
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inciso III do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1007271-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL COOPHALIS 

(REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007271-56.2020.8.11.0003. AUTOR: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REU: 

ASSOCIACAO MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL COOPHALIS 

VISTO Intime-se a parte autora para, em 15 dias, apresentar o 

comprovante do depósito do preço do imóvel, ou seja, R$ 1.269.256,06 

(um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis 

reais e seis centavos), sob pena de cancelamento da distribuição. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007215-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO RODRIGUES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007215-23.2020.8.11.0003. AUTOR(A): CLAUDIO RODRIGUES SANTANA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO Intime-se a parte 

autora para, em 15 dias, esclarecer qual foi o destino dado a pericia 

médica judicial realizada em 26/04/2014, esclarecendo se já foi ou não 

ajuizada ação semelhante a esta pelo autor. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 

28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012929-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRONILDA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

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

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1012929-32.2018.8.11.0003. REQUERENTE: IRONILDA FERREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO 

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, em 15 dias. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1015876-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010614-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JULIANO VILALVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Visto. Processo sentenciado (id. 31548925). Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001779-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIZ DE CESARO (EXECUTADO)

CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA (EXECUTADO)

C.A.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1001779-54.2018.8.11.0003. VISTO. TIAGO LUIZ DE 

CESARO requereu a liberação do valor de R$ 1.478,91 (mil quatrocentos e 

setenta e oito reais e noventa e um centavos), sob o argumento de que tal 

valor é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, uma vez que 

proveniente de salário. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita e o deferimento de novo prazo para manifestação, haja 

vista que a citação foi recebida por pessoa estranha ao processo, no 

caso, sua genitora, a qual é idosa e possui problemas de saúde que 

prejudicam sua memória (Id. 22053747). O exequente requereu a 

transferência dos valores bloqueados para conta da PGE MT, bem como a 

constrição de veículos e busca de informações sobre os bens dos 

executados pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD (Id. 22290690). O 

executado TIAGO reiterou o pedido de desbloqueio de valores (Id. 

22333551). Intimado para manifestar sobre o pedido de desbloqueio, o 

Estado de Mato Grosso alegou que os valores somente podem ser 

considerados como verbas alimentares, protegidos pelo art. 833, IV do 

CPC, enquanto estiverem destinados ao sustento do devedor e sua família, 

sendo que, de acordo com o STJ, na hipótese de qualquer quantia salarial 

se mostrar, ao final do período, superior ao custo necessário ao sustento 

do titular e de seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e 

passa a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio, 

penhorável. Aduziu que os valores penhorados representam parcela 

disponível do patrimônio do executado, não destinada ao sustento da 

devedora e sua família, de modo que não podem ser considerados 

impenhoráveis. Ressaltou que, caso se conclua pela impenhorabilidade 

dos valores, deve-se atentar que já é ponto pacífico na jurisprudência que 

até 30% do salário, vencimento ou remuneração é penhorável, apesar de 

possuir natureza alimentar. Assim, pugnou pela manutenção da penhora 

realizada pelo sistema BacenJud, com posterior transferência do montante 

para a conta bancária da PGE MT (Id. 22836416). É o relatório. Decido. O 

salário é impenhorável, conforme dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, in 

verbis: “ Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, 

os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, 

as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas 

por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2o;”. Na hipótese, o executado alega 

que a quantia de R$ 1.478,91 (mil quatrocentos e setenta e oito reais e 

noventa e um centavos), bloqueada na sua conta corrente perante o 

Banco Itaú, é oriunda de salário, todavia deixou de apresentar documentos 

para comprovar tal alegação. Do cotejo dos documentos juntados com o 

pedido de desbloqueio, verifica-se que o valor transferido para a conta 

bancária do executado TIAGO na data de 15 de julho de 2019[1], um dia 

antes do bloqueio judicial, não corresponde ao montante declinado no 

recibo de pagamento dele, referente ao mês de junho de 2019[2] (Id. 
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22053751 e 22053755). Assim, não há prova de que o valor creditado na 

conta do executado TIAGO em 15 de julho de 2019, e atingido pelo 

bloqueio judicial é proveniente de salário, como alegado. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido desbloqueio de valores e, por 

conseguinte, converto a indisponibilidade dos valores encontrados nas 

contas do executado TIAGO (Id. 22124697) em penhora, nos termos do 

artigo 854, § 5º do Código de Processo Civil, devendo tais quantias serem 

transferidas para Conta Única. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC, ao executado TIAGO LUIZ DE CESARO, 

pois os documentos indicam que ele não possui recursos suficientes para 

arcar com as despesas processuais (Id. 22053755). INDEFIRO, por ora, o 

pedido do exequente de levantamento dos valores bloqueados, haja vista 

que os executados ainda não foram intimados para oporem embargos. 

Intimem-se os executados para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentarem embargos à execução. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, segunda-feira, 09 de setembro de 2019. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito [1] R$ 3.405,19 [2] R$ 1.619,00

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001344-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVAL APARECIDO VANDERLEY GOMES (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: 1001344-12.2020.811.0003 VISTO. O SANEAR requereu a 

requisição de informações sobre o real endereço do requerido, via 

sistema BacenJud (Id. 31586117). Como sabido, é ônus da parte autora 

apresentar o endereço atualizado do devedor. O Judiciário não pode 

substituir a parte nos esforços que lhe cabe envidar para obter 

informações, sendo permitida sua intervenção somente quando restar 

frustradas todas as tentativas neste intuito, dada a excepcionalidade de 

tal medida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGAÕS 

PÚBLICOS PARA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA E ARRESTO ON LINE – 

INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ALEGADO 

EXAURIMENTO – DEVEDORA NÃO ENCONTRADA PARA EFETIVAÇÃO DA 

CITAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 653 DO CPC – ARRESTO DE 

CRÉDITOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. A expedição de ofícios a órgãos públicos para 

obtenção de informações acerca do endereço da ré ou de bens passíveis 

de penhora é medida excepcional, que deve ser utilizada apenas quando a 

parte não dispuser de outro meio para atingir seu objetivo, sendo 

imprescindível para o seu deferimento, a demonstração de que o 

requerente tenha anteriormente diligenciado, sem lograr êxito, para obter 

tais informações. No caso, como não comprovou a credora ter exaurido 

todas as vias ordinárias na tentativa de localizar o endereço da 

devedora/agravada, não há justificativas para que o Poder Judiciário 

assuma tal ônus. Se a devedora não foi encontrada para satisfazer sua 

parte na obrigação executiva, consoante determina o art. 652, caput, do 

CPC, admissível o arresto dos seus bens, nos termos do art. 653 do 

mesmo diploma legal. Não obstante este dispositivo processual refira-se 

apenas ao arresto de bens, não há nenhum empecilho legal para que 

créditos ou aplicações financeiras dos devedores sejam também 

arrestados. (AI 26358/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, 

Publicado no DJE 14/08/2014) Na hipótese dos autos, o autor não 

comprovou a total impossibilidade de obter o endereço da parte ré pelos 

meios ordinários cabíveis. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de busca de 

endereço do requerido, via sistema BacenJud. Expeça-se mandado para 

citação do réu, observando-se o seguinte endereço: Rua Mariana Leite de 

Souza, nº 571, Jardim Itapuã, Rondonópolis/MT, CEP: 78.725-560, 

RONDONÓPOLIS-MT. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001361-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVELINA ALVES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1001361-48.2020.811.0003 VISTO. O SANEAR requereu a 

requisição de informações sobre o real endereço da requerida, via 

sistema BacenJud (Id. 31585657). Como sabido, é ônus da parte autora 

apresentar o endereço atualizado do devedor. O Judiciário não pode 

substituir a parte nos esforços que lhe cabe envidar para obter 

informações, sendo permitida sua intervenção somente quando restar 

frustradas todas as tentativas neste intuito, dada a excepcionalidade de 

tal medida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGAÕS 

PÚBLICOS PARA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA E ARRESTO ON LINE – 

INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ALEGADO 

EXAURIMENTO – DEVEDORA NÃO ENCONTRADA PARA EFETIVAÇÃO DA 

CITAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 653 DO CPC – ARRESTO DE 

CRÉDITOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. A expedição de ofícios a órgãos públicos para 

obtenção de informações acerca do endereço da ré ou de bens passíveis 

de penhora é medida excepcional, que deve ser utilizada apenas quando a 

parte não dispuser de outro meio para atingir seu objetivo, sendo 

imprescindível para o seu deferimento, a demonstração de que o 

requerente tenha anteriormente diligenciado, sem lograr êxito, para obter 

tais informações. No caso, como não comprovou a credora ter exaurido 

todas as vias ordinárias na tentativa de localizar o endereço da 

devedora/agravada, não há justificativas para que o Poder Judiciário 

assuma tal ônus. Se a devedora não foi encontrada para satisfazer sua 

parte na obrigação executiva, consoante determina o art. 652, caput, do 

CPC, admissível o arresto dos seus bens, nos termos do art. 653 do 

mesmo diploma legal. Não obstante este dispositivo processual refira-se 

apenas ao arresto de bens, não há nenhum empecilho legal para que 

créditos ou aplicações financeiras dos devedores sejam também 

arrestados. (AI 26358/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, 

Publicado no DJE 14/08/2014) Na hipótese dos autos, o autor não 

comprovou a total impossibilidade de obter o endereço da parte ré pelos 

meios ordinários cabíveis. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de busca de 

endereço da requerida, via sistema BacenJud. Expeça-se mandado para 

citação da ré, observando-se o seguinte endereço: RUA CUIABÁ, 839, 

Q12, L7, JD. TROPICAL, Rondonópolis/MT. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010922-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOAQUIM AMORIM (EXECUTADO)

J. J. AMORIM - COMERCIO - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1010922-33.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: J. J. AMORIM - COMERCIO - EPP, JOSE JOAQUIM AMORIM 

VISTO Intime-se o executado para, em 15 dias, manifestar sobre os 

documentos apresentados pelo ESTADO DE MATO GROSSO na 

impugnação à exceção de pré-executividade. Cumpra-se . 

RONDONÓPOLIS, 23 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001339-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MATTOS DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

F R A N C I S C O  R O G E R I O  B A R R O S  P R O C E S S O  n . 

1001339-87.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 5.571,30 ESPÉCIE: 

[Remissão das Dívidas, Fornecimento de Água]->MONITÓRIA (40) POLO 

ATIVO: Nome: SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT Endereço: AVENIDA JOSÉ DE ALENCAR, 411, 

paralela avenida rio branco, LOTEAMENTO MONTE LÍBANO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-270 POLO PASSIVO: Nome: ANA 

PAULA MATTOS DA SILVA Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado (a, s) acima qualificado(a, 

s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: CDA 

2017217812 - FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO - TACIN e FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS 

ESTIMATIVA SIMPLIFICADA DECISÃO: (id. 28591587) ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAIZA BERGAMASCO 

SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009296-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIO JOSE DE ALMEIDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

F R A N C I S C O  R O G E R I O  B A R R O S  P R O C E S S O  n . 

1009296-76.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 6.513,61 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]->MONITÓRIA (40) POLO 

ATIVO: Nome: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONOPOLIS Endereço: AVENIDA JOSÉ DE ALENCAR, 411, 

LOTEAMENTO MONTE LÍBANO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-270 

POLO PASSIVO: Nome: PIO JOSE DE ALMEIDA Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado (a, s) 

acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADRESUMO DA INICIAL: FATURAS VENCIDAS SANEAR, REF. 

ANOS 2017/2018/2019 DECISÃO: ID 24203744 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAIZA BERGAMASCO 

SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 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.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003325-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1003325-47.2018.8.11.0003 VISTO. GIOVANI MOREIRA 

ajuizou ação para manutenção do auxílio doença por acidente do trabalho 

e sua transformação em aposentadoria por invalidez ou concessão de 

auxílio acidente em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência 

Social por ter contribuído na qualidade de empregado na função de 

trabalhador braçal (motorista). Alegou que sempre trabalhou como 

motorista quando, em março do ano de 2017, passou a sentir muitas dores 

na coluna, tendo sido diagnosticado com “hérnia disco da coluna cervical 

com radiculopatia C5-C6/C6-C7, lordose cervical, espondilose dorsal, 

osteofitos cervical, torácico e lombar”. Relatou que percebe o benefício de 

auxílio doença desde a data de 19/05/2017, com previsão de cessação 

para 30/06/2018. No entanto, se encontra totalmente incapaz para o 

exercício de atividade de forma profissional. Asseverou, ainda, que sente 

dores intensas na região cervical e dorso lombar com crepitância e 

dormência, choques, perda da força motora dos membros superiores e 

inferiores, conforme atestado do médico especialista. Assim, requereu a 

concessão de tutela de urgência para determinar a manutenção do 

benefício previdenciário de auxílio doença até decisão final. No mérito, 

pugnou pela conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez 

ou auxílio acidente. Citado, o requerido apresentou contestação momento 

em que rechaçou os argumentos apresentados pelo autor, ressaltando 

que para a concessão do benefício por ele pleiteado seria necessário o 

cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais 

não estariam presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de 

total improcedência dos pedidos formulados na exordial. Requereu, ainda, 

em caso de eventual procedência, a data de início do benefício passe a 

ser fixada na data da realização da perícia (id. 13443751). O autor 

impugnou a contestação, rebatendo os argumentos nela contidos e 

ratificando os termos da inicial (id. 13962728). Realizada perícia médica, o 

laudo foi juntado aos autos (id. 28473434). Intimada as partes para se 

manifestarem sobre o laudo, o autor ratificou o pedido de aposentadoria 

por invalidez (id. 29484873). O INSS não se manifestou. É o relatório. 

Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Pelo exame dos autos, anoto que autor busca, 

inicialmente, a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

ao pagamento do benefício auxílio doença e a sua conversão em 

aposentadoria por invalidez ou concessão do auxílio acidente, sob a 

alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das 

sequelas advindas da atividade laboral. Pois bem. O benefício de auxílio 

doença pretendido está disciplinado no artigo 59 da Lei nº 8.213/91, que 

garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o 

trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período 

de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais, verbis: 

“Art. 59. “O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Observo que o auxílio doença é devido 

quando houver sequelas que impossibilitem a prestação do labor 

habitualmente exercido, consolidando a incapacidade do trabalhador, 

como restou demonstrado no caso destes autos. Com efeito, no exame 

pericial realizado em 23 de outubro de 2019 (id. 23008669), consta que o 

autor apresenta dor e limitação em coluna cervical, sem perda de força ou 

limitação em braços. De acordo como o expert: “o autor pode exercer 

atividades sem esforço em coluna cervical. A incapacidade é parcial e o 

periciando está aguardando cirurgia somente feita fora de Rondonópolis 

pelo SUS. Tratamento particular em torno R$ 25.000,00, com reabilitação 

em média de 6 meses” (itens 6, 7 e 8) O médico perito assim concluiu: “o 

autor apresenta quadro de hérnia cervical. Há incapacidade parcial para 

atividades laborais (id. 28473434). Diante do exposto, é possível concluir 

que o autor se encontra incapacitado para o exercício da atividade 

habitual (motorista). Dessa forma, encontrando-se a parte autora 

incapacitado parcial e temporariamente para a atividade laboral, faz jus a 

receber auxílio doença até ser recuperada ou reabilitada para o exercício 

de outra atividade compatível com a limitação funcional, consoante dispõe 

o art. 62 da Lei nº 8.213 /91. Portanto, a perspectiva de reabilitação 

profissional não isenta o INSS de manter o auxílio doença até que o 

processo de reabilitação profissional seja concluído. Nesse sentido: 

“AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. INCAPACIDADE PARA A 

ATIVIDADE HABITUAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ CONCLUSÃO 

DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 1. O requerente propôs ação pedindo 

a condenação do INSS a restabelecer auxílio-doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez. A sentença reconheceu incapacidade 

definitiva para a atividade habitual e, com base nas condições pessoais, 

descartou a possibilidade de reabilitação profissional. Assim, julgou 

procedente o pedido, condenando o INSS a conceder aposentadoria por 

invalidez. 2. A Turma Recursal, por sua vez, mediante análise 

fundamentada da matéria fática, considerou que a limitação funcional 

atestada no laudo pericial e as condições pessoais do requerente não 

autorizavam a concessão de aposentadoria por invalidez. Por outro lado, 

reconheceu que o laudo pericial atestou incapacidade para a atividade 

habitual de tratorista em razão de cegueira monocular. O colegiado, porém, 

reformou a sentença, julgando totalmente improcedente o pedido. Assim, o 

requerente ficou sem aposentadoria por invalidez e sem auxílio-doença. 3. 

O acórdão paradigma da TNU dispõe que comprovada a incapacidade 

para o desempenho da atividade habitual do segurado, torna-se devido o 

benefício de auxílio-doença (Lei 8.213/91, art. 59, caput), ainda que 

aquele, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, seja 

suscetível de reabilitação profissional. O acórdão recorrido divergiu desse 

entendimento porque, mesmo admitindo incapacidade para a atividade 

habitual, deixou de reconhecer direito ao auxílio-doença. Incidente 

conhecido. 4. O segurado acometido de incapacidade parcial definitiva 

para sua atividade habitual tem direito a receber auxílio-doença até ser 

reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação 

funcional,consoante dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213/91. Assim, a 

perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de manter o 

auxílio-doença até que o processo de reabilitação profissional seja 

concluído. 5. Já tendo a Turma Recursal firmado como premissa de fato 

que o requerente está definitivamente incapacitado para a atividade 

habitual, não há necessidade de reexame de fatos para decidir pela 

existência do direito ao restabelecimento do auxílio-doença. 6. Pedido 

provido para reformar o acórdão recorrido, condenando o INSS a 

restabelecer o auxílio-doença desde a data da cessação do benefício. 

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Para efeito de correção 

monetária e de juros de mora, aplicam-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 5º 

da Lei nº 11.960/2009)” (TNU - PEDILEF: 5027305020094058401, Relator: 

JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 

25/04/2012, Data de Publicação: DOU 25/05/2012). “AGRAVO INTERNO - 

PREVIDENCIÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - 

CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA 

DE QUE SE DEU A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - 

COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS 

DE LAUDO MÉDICO PERICIAL. 1. Não há como prevalecer o ato de 

cessação do benefício se não está lastreado em prova minimamente 

segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, quando o 

conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, deixando patente 

o fato de que a segurada já era portadora de cardiopatia grave, donde se 

infere que a incapacidade se manteve, portanto, reputa-se indevida a 

suspensão do benefício. 1) O laudo médico pericial comprova os males 

cardiovasculares acometidos à autora, que já existiam ao tempo da 

concessão do auxílio-doença, daí porque deve ser restabelecido, com 

limite na data da concessão do benefício de aposentadoria por idade. 2) 

Recurso improvido.” (TRF da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, AC 

394012, Processo nº. 200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha 

Esmeraldo, DJU 29/07/2009, p. 10). Todavia, quanto ao pedido de 

conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez ou auxílio 

doença, o perito judicial foi enfático ao asseverar que a incapacidade é 

parcial e temporária, sendo suscetível de recuperação da autora por meio 
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de tratamento cirúrgico. Logo, há possibilidade de o autor se recuperar da 

lesão ou reabilitar para outra atividade, podendo, portanto, retornar ao 

mercado de trabalho, seja na sua função habitual ou diversa, de acordo 

com suas limitações. Portanto, enquanto pendente a possibilidade de o 

autor se recuperar da lesão ou passar por reabilitação profissional, 

notadamente considerando que conta apenas com 47 (quarenta e sete) 

anos de idade e sua incapacidade é parcial e temporária, não há que se 

falar em conversão imediata do auxílio doença em aposentadoria por 

invalidez ou auxílio acidente. Com essas considerações, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados por GIOVANI MOREIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, tão somente para o fim 

de determinar que o requerido mantenha o auxílio doença por acidente de 

trabalho cessado em 30/06/2018 (NB 6184864797), até que o segurado 

seja considerado apto para exercer a atividade habitual ou outra atividade 

laboral compatível com a sua deficiência física, consoante dispõe o art. 62 

da Lei nº 8.213 /91. Eventuais valores supostamente recebidos a título de 

benefício previdenciário ou remuneração, após a cessação do auxílio 

doença serão descontados do cálculo das parcelas atrasadas. Os 

valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo 

índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros 

moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, 

desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no 

REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por 

unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905). Isento o 

INSS pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência 

(artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91). Condeno o réu ao 

pagamento de despesas processuais (honorários periciais) e honorários 

advocatícios, este último arbitrado em 10% sobre as parcelas vencidas, 

com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil. Em 

atenção ao artigo 1.288 da CNGC, segue a síntese para implantação do 

benefício ora concedido: NOME DO SEGURADO: GIOVANI MOREIRA 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: auxílio doença por acidente de trabalho RENDA 

MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO 

- DIB: 01/07/2018, dia seguinte a cessação do benefício NB nº 

618.486.479-7 (30/06/18). Esta sentença não está sujeita a reexame 

necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido 

na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do 

CPC). P. R. I. C. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001326-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER ROCHA DO NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N.º 1001326-88.2020.8.11.0003 VISTO. SANEAR - SERVIÇO 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS ajuizou ação de 

cobrança em face de ESTER ROCHA DO NASCIMENTO aduzindo, em 

síntese, que a requerida se encontra em débito oriundo do consumo de 

água, esgoto e coleta de lixo, correspondente ao período de 01/2018 a 

12/2018, 01/2019 a 12/2019 e 01/2020, no valor R$ 1.895,29 (mil, 

oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos). Afirmou que 

realizou diversas tentativas de receber o crédito de forma amigável, 

porém, não logrou êxito, pois até o ajuizamento da ação a devedora não 

manifestou intenção de negociar ou quitar o débito. Assim, requereu a 

condenação da requerida ao pagamento da dívida atualizada, no valor de 

R$ 1.895,29 (mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e nove 

centavos). Citada, a requerida não apresentou defesa (id. 30376500). O 

SANEAR pugnou pelo julgamento antecipado da lide com o reconhecimento 

da revelia do demandado (id.31581684). É o relatório. Decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355 inciso I, do Código de Processo Civil, posto se tratar 

de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem 

suficientes para o seu deslinde. O SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS pretende com esta demanda receber o 

valor R$ 1.895,29 (mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e nove 

centavos), referente aos serviços de água e esgoto utilizados no período 

de 01/2018 a 12/2018, 01/2019 a 12/2019 e 01/2020, na unidade 

consumidora nº 538058-8. Devidamente citada, a requerida deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestação, caracterizando o estado 

processual de revelia que estabelece a presunção relativa de veracidade 

dos fatos alegados na inicial. Logo, a contumácia da parte ré, além de 

implicar na presunção dos fatos deduzidos na inicial, autoriza o imediato 

julgamento do feito no estado em que se encontra, não havendo espaço 

para instrução, que depende necessariamente, em se tratando de direito 

disponível, da oposição formal do réu à pretensão e da formação do 

contraditório. A falta de contestação é circunstância grave, a ponto de 

justificar a procedência do pedido, quando o direito é mero corolário da 

matéria fática deduzida na petição inicial. Além disso, o SANEAR 

demonstrou que, de fato, a parte ré se encontra em situação de 

inadimplência, conforme se observa no demonstrativo de débito (id. 

28557907). Sabe-se que o fornecimento de água e esgoto constituem 

serviços públicos posto à disposição do consumidor, a quem incumbe a 

contraprestação consistente em pagar a conta respectiva. Em que pese à 

proteção ao hipossuficiente e essencialidade dos serviços prestados pela 

SANEAR, anoto que admitir o inadimplemento é consentir com o 

enriquecimento sem causa de uma das partes, fomentando a inadimplência 

generalizada, o que compromete o equilíbrio financeiro da relação e a 

própria continuidade do serviço, com a consequente punição do 

consumidor pontual e adimplente. Insta mencionar que o SANEAR 

assegurou a consumidora/titular a possibilidade de opor defesa na esfera 

administrativa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988) 

e/ou saldar corretamente as suas faturas, tendo ele ciência que a sua 

inadimplência acarretaria no ajuizamento de ação judicial, no entanto, 

manteve-se inerte (id. 28557910). Com essas considerações, julgo 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por SANEAR – SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face de ESTER 

ROCHA DO NASCIMENTO e condeno a requerida ao pagamento de faturas 

de água, esgoto e coleta de lixo da unidade consumidora nº 538058-8, 

relativas ao período de 01/2018 a 12/2018, 01/2019 a 12/2019 e 01/2020, 

no valor R$ 1.895,29 (mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e 

nove centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença 

(súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis 

à caderneta de poupança, desde o vencimento de cada parcela, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 

11.960/2009. Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe 

o artigo 85, §2º e §3º, I do Código de Processo Civil. Para atualização do 

valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária 

(IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos 

termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros 

de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da 

data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no 

cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007927-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTOTELES DE QUEIROZ CAMARA OAB - PE19464 (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. 1007927-47.2019.8.11.0003 Valor 

da causa: R$ 12.045,57 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial 
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Urbano]->EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO PAN Endereço: AVENIDA INDIANÓPOLIS, 3096, - DE 2582 AO FIM 

- LADO PAR, INDIANÓPOLIS, SÃO PAULO - SP - CEP: 04062-003 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS FINALIDADE: Intimação 

dos advogados do Embargante, Aristóteles de Queiroz Camara, OAB/PE 

19.464, Cristiano Araújo Luzes, OAB/AL 13.162, Diogo Corrêa Stepple 

Hiluey, OAB/PE 46.406 e, Maria Carolina Oriá Veloso, OAB/PE 46.667, 

apenas para ciência do r.despacho proferido (ID 31557836): "Vistos etc., 

Defiro o pedido de conversão de penhora em renda. Intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o valor atualizado dos 

honorários advocatícios. Após, intime-se a parte executada para que 

pague o débito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências."

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 659745 Nr: 8779-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL SANTOS 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 8779-70.2017.811.0064, 

Protocolo 659745, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702911 Nr: 497-38.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER, 

WILLIAM NUNES DA SILVA, ANA CAROLINE CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614

 DESPACHO

Remetam-se as informações imediatamente ao i. Relator (Habeas Corpus 

nº 1008797-67.2020.8.11.0000).

Intimem-se a defesa da acusada Ana Caroline Campos da Silva para 

apresentar defesa preliminar, no prazo legal..

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 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, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - 

OAB:16.330, CLEYSON BATISTA DA SILVA - OAB:19.275/MT, ONORIO 

GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992, VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:SSP/MG 9556

 Certifico que, nos termos da Portaria n.º 001/2020, veiculada no DJE n.º 

10719/2020 de 23 de abril de 2020, a audiência designada neste feito será 

realizada via videoconferência, através do aplicativo “Lifesize”

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 706454 Nr: 2823-68.2020.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS SATELES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18.040/MT

 FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no 

DJE 19/12/2019)”Importante destacar, nesta oportunidade que inteira 

razão assiste ao Parquet na medida em que, extrai-se da narrativa levada 

à efeito pela Autoridade Policial que o indiciado, de forma extremamente 

abusiva e incontrolável, persegue a vítima, descumprindo as medidas 

protetivas.Outro fato que é extremamente preocupante e foi consignado 

no histórico do Boletim de Ocorrência, diz respeito que o indiciado já 

proferiu ameaças em desfavor da vítima, tanto é que sua filha a retirou da 

residência, por medo que algo mais grave viesse a ocorrer. Em meu sentir, 

pelo comportamento do indiciado é possível afirmar que o mesmo não 

obedeceu às medidas protetivas impostas.Desse modo, em meu sentir 

estão presentes os motivos ensejadores para o decreto prisional 

preventivo, isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras 

que impeçam o indiciado de praticar seus intentos de violência contra a 

vítima. Aliás, esta conclusão que fundamenta o presente decreto está 

fartamente amparado no parecer ministerial da lavra do eminente promotor 

de Justiça, quando postulou que este Juízo pela prisão preventiva do 

indiciado.Assim sendo, visando resguardar a integridade física e corporal 

da vítima, aliado ao fato de que as medidas protetivas são insuficientes, 

em meu sentir, é o caso da decretação da custódia cautelar do indiciado. 

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com 

fundamento nos Artigos 312, § 1º, § 2º e 313, III, ambos do Código de 

Processo Penal e Artigo 20 da Lei nº 11.340/2006, DECRETO A PRISÃO 

PREVENTIVA de JOSÉ CARLOS SATELES FILHO, devidamente qualificado 

nos autos.Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, SERVINDO A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO.Rondonópolis, 23 de 

abril de 2020. Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 706454 Nr: 2823-68.2020.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS SATELES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18.040/MT

 Código: 706454

Vistos etc.

Trata-se de comunicação da prisão em flagrante delito de José Carlos 

Sateles Filho, pela suposta prática dos crimes descritos no Artigo 147 e 

140, ambos do Código Penal.

Consigno que o auto de prisão em flagrante foi lavrado em 21.04.2020.

 O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, opinou pela 

decretação da prisão preventiva do indiciado, consoante se verifica do 

parecer de fls. retro.

A prisão preventiva do acusado foi decretada em 23 de abril de 2020, 

pelos fundamentos contidos na decisão de 23/27.

O indiciado José Carlos Sateles Filho postulou requerendo revogação da 

prisão preventiva e/ou substituição do cárcere por medidas cautelares 

diversas da prisão e instruiu o pedido com documentos (fls. 34/43).

Após, verifica-se que o Ministério Público manifestou-se pelo 

indeferimento do pedido de revogação da prisão do acusado (fls. 44/45).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando os autos, verifica-se que deve ser indeferido o pedido às 

fls. 34/43.

Visto que, em meu sentir, realmente é de rigor que este Juízo mantenha, 
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por ora, a segregação do acusado, eis que se fazem presentes os 

requisitos que autorizam a sua prisão preventiva.

Nesse sentido, cumpre consignar o acusado foi devidamente intimado 

sobre as medidas protetivas impostas em seu desfavor, portanto, tinha 

conhecimento das consequências de seu descumprimento.

 Desta feita, dispõe o Artigo 313, III, do Código de Processo Penal: “verbis”:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a 

decretação da prisão preventiva:

 [...]

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 

garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada 

pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Outrossim, não obstante a combativa argumentação em contrário da 

defesa do acusado, não houve alteração na situação fática até o presente 

momento, pois ainda persistem os motivos ensejadores da prisão 

preventiva, que estão resguardando a integridade física, psicológica e 

moral da vítima, com a finalidade de impedir que, solto, o acusado reitere 

na prática delitiva.

No caso vertente, torna-se impressindivel a medida extrema para garantia 

da ordem pública e da garantia da aplicação da Lei Penal.

Ademais, não há possibilidade de aplicar as medidas cautelares 

alternativas à prisão, por serem incompatíveis com a prisão preventiva, 

devendo o interessado, se entender pertinente e oportuno, valer-se desde 

logo dos instrumentos processuais que a legislação processual penal lhe 

assegura, para fins de impugnar qualquer ilegalidade que entenda 

existente nestes autos.

Enfim, cumpre acrescentar que a prisão cautelar tem característica “rebus 

sic stantibus”, o que significa dizer que a sua determinação, assim como 

revogação, tem com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, 

podendo este revogá-la ou decretá-la se verificados novos motivos e 

fundamentos.

Face às razões acima expostas e tendo em vista que a conduta do 

acusado é repreensível sob a ótica jurídica e reprovável no campo moral, 

o que incute nesta Magistrada a certeza de que necessário se faz a 

manutenção da custódia.

 Assim, acolho o bem lançado parecer ministerial, por entender que estão 

presentes os requisitos exigidos pela Lei Processual Penal.

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

mantenho integralmente o decreto preventivo, razão pela qual INDEFIRO o 

pleito da defesa, vez que permanecem os requisitos e fundamentos do 

Artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Às providências.

 Cumpra-se, em plantão judicial.

Rondonópolis, 27 de abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004294-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIGO KOOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT17868-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL ZUBLER TOMELIN OAB - MT21920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1004294-55.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

ELIGO KOOP REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA S 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 

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

Intimação 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)

 

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 
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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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012005-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012005-82.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LINDA MARIA SABINO 

Vistos em correição. A parte requerida pugna pela concessão da 

gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes 

que não têm condições de pagar as custa e despesas do processo. 

Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência 

jurídica integral e gratuita será concedida aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — 

HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO 

PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, antes do 

indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte ministrar 

prova de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua 

família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada. Por fim, intime-se a parte 

autora para, em igual prazo, manifestar-se a respeito da proposta de 

acordo da parte requerida de Id. 17916328. Por derradeiro motivo, o 

processo foi distribuído em segredo de justiça. O que é impertinente, pois 

não é caso recomendado pelo art. 189 do CPC. A parte não pode ao seu 

alvedrio estabelecer o que deve tramitar em sigilo, sem espaço para 

sagacidades ou surpresas não previstas em Lei. A publicidade é a regra, 

sendo plausível o segredo quando a defesa da intimidade ou o interesse 

social o exigirem, conforme mandamento constitucional previsto no art. 5°, 

inciso LX, da Magna Carta. Assim, expurgue-se o sigilo inicialmente 

imprimido ao processo. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de abril de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004477-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO TRIERWEILER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI OAB - MT24661/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA CAS (REU)

MARCELO FERNANDES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1004477-26.2020.8.11.0015. AUTOR(A): 

JEAN CARLO TRIERWEILER REU: LUCIANO DA CAS, MARCELO 

FERNANDES 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. Embora tenha demostrado na 

carteira de trabalho e previdência social rendimentos de um mil e 

quinhentos reais (1.500,000) é sabido que esse valor não é compatível ao 

oficio de Piloto Comercial, devendo assim, acrescentar outro comprovante 

de hipossuficiência que possa satisfazer os requisitos da gratuidade. 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 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 27 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004355-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. E. C. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. E. A. L. -. M. (REU)

 

Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento de Mandado de Citação e ordem de 

desocupação, devendo a referida importância ser paga na forma disposta 

no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica 

autorizada a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que 

referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor 

da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004498-02.2020.8.11.0015

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:

CEREALISTA TELES PIRES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

MARCIO DE CAMARGO (EXECUTADO)

GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015420-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001533-90.2016.8.11.0015

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:

JORNAL SO NEGOCIOS LTDA - ME (REU)

GERALDO PAULI RONQUIM (REU)

WANESSA DE CASSIA RONQUIM (REU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 
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informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004473-86.2020.8.11.0015

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:

ROBERTA KELLY GONCALVES SILVA 02403343102 (EXECUTADO)

ROBERTA KELLY GONCALVES SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005921-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANTUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACSON MARCELO NERVO OAB - MT12.883 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA REIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000685-35.2018.8.11.0015

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))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL RIBEIRO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000685-35.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WENDELL RIBEIRO DE 

MORAES Vistos em correição. Defiro o pedido de alteração na 

representação processual da parte autora, conforme petição de Id. 

24669427. Revogado os poderes concedidos aos advogados 

anteriormente constituídos, exclua-os do rol de procuradores 

cadastrados. No mesmo ato, cadastre-se a procuradora Rosangela da 

Rosa Corrêa, OAB/MT 13.608-A, habilitando-a para receber as intimações 

de praxe. Ademais, diante do transcurso do lapso temporal superior ao 

postulado na petição de Id. 24669427, pronuncie-se a parte requerente 

para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender 

de direito. Se permanecer inerte por mais de 30 dias, intime-se a parte 

pessoalmente para, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção por abandono, 

consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003199-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MELO CARNEIRO OAB - PR42088 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003199-24.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DISBENOP 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em 

correição. Defiro o pedido de alteração na representação processual da 

parte autora, conforme petição de Id. 24160058, para excluir do rol de 

procuradores aqueles anteriormente habilitados. No mesmo ato, 

cadastre-se os procuradores mencionados na procuração de Id. 

24160064, habilitando tão somente o advogado Fernando Melo Carneiro, 

OAB/PR 42.088 e OAB/SP 285.865, para receber as intimações de praxe. 

Após, intime-se a parte requente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

réplica à contestação (art. 100, CPC). Após, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Após, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso. Intimem-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: 1006895-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

VECELLI PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006895-05.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A EXECUTADO: VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA., 

VECELLI PARTICIPACOES S/A, EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO Vistos em 

correição. Pedido de Num. 27279457, a determinar sejam anotadas as 

restrições de transferência e circulação dos bens móveis encontrados em 

nome da parte executada, via sistema RENAJUD, bem como seja 

penhorada as quotas sociais em nome do executado Edimar José 

Vendrusculo nas seguintes empresas: - COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO TELES PIRES 
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– COOPERSIM, Cooperativa, NIRE 5140000790-0, CNPJ 

08.849.509/0001-15, ativa, com sede na Rua das Caviúnas 1990, bairro 

Setor Comercial, Sinop/MT; - VENDRUSCOLO & BERTICELLI LTDA 

ME,SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 5120125749 -3, CNPJ 

97.542.322/0001 -02, ativa, com sede na Rua Joao Pedro Moreira De 

Carvalho 5820, bairro Residencial Safira, Sinop/MT; - VECELLI ARMAZENS 

GERAIS LTDA, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 5120133382-3, 

CNPJ 17.036.000/0001 -44, ativa, com sede na Rodovia BR 163, km 892 

sn, bairro zona rural, Claudia/MT; - VECELLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - EPP, SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

LIMITADA, NIRE 5120137597 -6, CNPJ 12.731.034/ 0001-35, ativa, com 

sede na Rua Joao Pedro Moreira De Carvalho, 945, bairro Distrito 

Industrial, Sinop/MT. É o breve relato. Decido. Da restrição de circulação e 

transferência de veículos via RENAJUD A pretensão de restrição de 

circulação nos veículos, por ventura encontrados em nome da parte 

executada, via sistema RENAJUD não deve prosperar, cuja restrição é 

total, a impedir o registro da mudança da sua propriedade, um novo 

licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em 

território nacional, autorizando o recolhimento do bem e depósito, 

conforme redação dada pelo art. 9º do Regulamento RENAJUD. O 

lançamento desse impedimento judicial do veículo para proibir sua livre 

circulação afigura-se extremamente onerosa e somente deve ser 

determinado em casos excepcionais. O que não é o caso. Assim, o 

indeferimento do impedimento de circulação do bem é medida que se 

impõe, eis que, esta restrição impede até mesmo a emissão de documento 

anual de licenciamento. No entanto, por ser inexitosa a pesquisa de ativos 

financeiros em nome da parte executada, defiro o bloqueio de veículos 

mediante sistema RENAJUD, apenas para anotação de restrição de 

transferência. Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD (CPC, art. 837), compatível 

com o valor do crédito em execução. Se exitosa a localização de veículos, 

determino seja feita restrição eletrônica de transferência e a respectiva 

anotação da penhora no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo. Junte-se aos autos o extrato respectivo, pelo que restará 

formalizada a penhora, com vistas à parte credora para se pronunciar em 

05 (cinco) dias. Se aceito o bem contristado, intime-se a parte executada, 

acerca do seu encargo como depositário judicial, ressalvada a 

possibilidade, desde que justificada, de o bem ser entregue à parte 

exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, depositário judicial, 

na forma do art. 840, § 2º, do CPC. Formalizada a penhora, nos termos 

acima alinhavados, avalie-se o respectivo acervo, via oficial de justiça, de 

forma direta, individualizado, se for localizado, ou de forma indireta, se não 

localizado. Sobre a avaliação, digam as partes em 05 dias, sobretudo a 

credora se pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de 

alienação pretendida. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais 

reclamado, aos demais atos de alienação pela forma que foi indicada. 

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal ou se já 

escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir de outra forma, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. Da penhora de 

cotas sociais A penhora de cotas de sociedade empresária é 

perfeitamente possível, a teor do art. 835, inciso IX, do CPC, mormente 

quando infrutífera todas as tentativas do credor em ver seu débito 

satisfeito. Assim, expeça-se mandado de penhora e avaliação que deverá 

recair sobre as cotas sociais do demandado nas empresas acima 

alinhavadas, a ser feita esta pelo senhor oficial de justiça na JUCEMAT, 

agência em que se localizam referidas empresas. Sobre a penhora, 

intimem-se as partes para se pronunciarem em 05 dias, especialmente a 

parte credora a respeito da prevalente adjudicação, se lhe interessar, ou 

indicar sem demora a forma de alienação pretendida. Não sendo requerida 

a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de alienação pela 

forma que for indicada. Após o cumprimento das diligências retro, 

prossiga a parte credora, requerendo o que entender de direito, em 05 

dias. 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: 1003592-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZEBIO JUNIOR DOS SANTOS BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003592-12.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

REQUERIDO: OZEBIO JUNIOR DOS SANTOS BRITO Vistos em correição. 

Ação de Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 

911/1969, com as alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um 

veículo, MARCA: HONDA, MODELO: CG 160 FAN, CHASSI: 

9C2KC2200KR058749, PLACA:QCI1253, ANO: 2019, RENAVAM: 

01186964941, COR: CINZA, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, 

em virtude de inadimplemento de um consórcio grupo nº 4040186021, 

mediante contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de 

fiança n.º 201902505319, nos termos da cópia inclusa do instrumento 

contratual, incorrendo em mora conforme documentação apresentada. 

Requereu ainda a parte autora a concessão dos benefícios do art. 212, do 

CPC, bem como de ordem de arrombamento e reforço policial. É a breve 

síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está suficientemente descrito 

no contrato, sendo que este instrumento, por sua vez, sugere o processo, 

foi registrado na repartição de trânsito com atribuição para o controle 

dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código 

Civil. A mora da parte demandada encontra-se evidenciada por meio de 

carta com AR, entregue no endereço informado, exatamente aquele 

anotado no contrato. Regular a notificação da mora. Nestas 

circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a parte requerida 

inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito no contrato, 

cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que 

efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 911/1969 e do Código Civil, a busca e apreensão deve ser 

deferida. Contudo, inexiste elementos fáticos consistentes relacionado 

diretamente com o objeto da ação, bem como da constatação de 

resistência desmedida da parte requerida em entregar o veículo, 

inviabilizam o deferimento da ordem de arrombamento e reforço policial, 

somente factível quando forem detectadas resistência desmedida, 

violência ou ameaça a afetarem diretamente o respeito e o cumprimento da 

ordem judicial, que, via de regra, será informado pelo Oficial de Justiça, se 

for o caso. Quando então, será adotada as medidas cabíveis. Por outro 

lado, por se tratar de imposição legal (CPC, art. 212, § 2°), as intimações, 

assim como as citações e penhoras, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário regular estabelecido 

de funcionamento do serviço judiciário, desde que observado o disposto 

no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Portanto, se for o caso e 

houver motivo comprovado, a diligência de busca e apreensão poderá ser 

agilizada fora do regular horário de expediente, o que desde logo deve ser 

deferido. Isto posto, hei por bem deferir a busca e apreensão do veículo 

alienado fiduciariamente e descrito nos autos com seus respectivos 

documentos, conforme disposto no art. § 14, do art. 3º, da LAF 911/69, 

assim como os benefícios do art. 212, do CPC, e indeferir o pedido de 

reforço policial e ordem de arrombamento, enquanto não observados os 

elementos necessários para tanto. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão do veículo juntamente com seus respectivos documentos, o 

qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo, 

depositando-o com a parte requerente, podendo ser na pessoa de quem 

indicar, como depositário judicial. Nos termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei 

n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a 

parte requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente 

integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído pela parte autora livre do ônus. Procedam-se as intimações de 

praxe diretamente a quem está indicado explicitamente no corpo da inicial. 

Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de abril de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1004473-86.2020.8.11.0015

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:

ROBERTA KELLY GONCALVES SILVA 02403343102 (EXECUTADO)

ROBERTA KELLY GONCALVES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004473-86.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: ROBERTA KELLY 

GONCALVES SILVA 02403343102, ROBERTA KELLY GONCALVES SILVA 

Vistos em correição. Chamo o feito à ordem para revogar a decisão 

proferida no Id. 31573242, eis que se trata de ação de execução de título 

extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente, e não de ação 

monitória. Portanto, trata-se de ação de execução de título extrajudicial 

proposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

sorriso – Sicredi Celeiro do MT em face de Roberta Kelly Gonçalves Silva - 

ME e Roberta Kelly Gonçalves Silva, todos qualificados. Na forma dos arts. 

827 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, 

a contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, se indicados 

bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as 

partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, tanto quanto possível 

observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da quantia 

prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis 

dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de 

eventuais bens penhorados, em regra, com a parte exequente (CPC, arts. 

829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com 

as ressalvas da Lei. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados 

pela parte exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte 

executada, aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte 

exequente. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a 

parte executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, inclusive servindo-se 

preferencialmente de indicações da parte exequente. Tudo em 

conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 1.º, e 831 do CPC. 

Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, acima delineadas, 

incumbirá à parte exequente requerer e promover sua citação por edital. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento mencionado, 

o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Forte 

no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. Poderá a parte exequente, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, averbar, mediante apresentação no 

Registro competente, de cópia do auto ou do termo da penhora, de 

maneira a prevenir-se contra terceiros, conforme art. 844 do CPC. A 

avaliação, seja móvel ou imóvel, será feita pelo oficial de justiça. Se tiver 

divergência a respeito ou o bem tiver peculiaridades que exijam 

conhecimentos técnicos especializados, poderá ser nomeado avaliador 

com maior expertise, às expensas de quem assim der causa. O que será 

decidido oportunamente, se necessário. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Sobre o laudo de avaliação 

que advirá, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa 

ou da dialeticidade, manifestem-se as partes em 05 dias. Se tiver 

insurgência ou forem divergentes, conclusos para decisão. Forte nos arts. 

874 e 875 do CPC. Caso contrário, se dispensada a avaliação, nos termos 

acima definidos, ou realizada e resolvidas eventuais discrepâncias 

pronunciadas, manifeste-se, em seguida, a parte exequente se pretende a 

adjudicação, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor 

executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto 

pagamento nos 03 dias inicialmente mencionados, consoante caput e § 1.º 

do art. 827 do CPC. O prazo para embargar a execução será de 15 dias e 

contar-se-á da juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser 

manejado independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 

914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 28 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000602-87.2016.8.11.0015. AUTOR(A): JULIO CESER 

PERICO REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT 

SA Vistos em correição. Pretensão indenizatória de seguro obrigatório 

DPVAT, movida por Julio Ceser Perico em face da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A., ambos qualificados, em virtude de 

acidente de trânsito ocorrido em 01 de março de 2015. Relatado ter 

acionada a requerida administrativamente, porém, ao consultar seu 

processo no site disponibilizado, encontrou seu processo cancelado. 

Contatou a requerida, a qual não soube lhe dizer o motivo e alegou que o 

processo estava em andamento. Atribuído valor à causa de R$ 13.500,00, 

cuja pretensão busca ser indenizado. Juntou documentos de Num. 

3071200, 3071202, 3071208, 3071211, 3078043, 3264291 e 3264337. 

Determinada a realização de prova pericial pela r. decisão de Num. 

3291508, esta foi produzida pelo Instituto Médico Legal – IML, que 

apresentou o laudo qualificando o grau das lesões sofridas pela parte 

requerente (Num. 7961157 – p. 01/04). Citada (Num. 4317503), a requerida 

apresentou contestação (Num. 4286156 – p. 01/19), com os documentos 

de Num. 4286166, 4286175, 4286183, 4286191, 4286198 e 4295384. 

Alegou preliminarmente a 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. No mérito, afirmou que o limite da indenização deve ser 

levada em consideração à 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 inaplicabilidade do 

CDC; a incidência da correção monetária e juros moratórios, bem como 

dos 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. 5037170 – p. 01/03, 

oportunidade em que foram rebatidos os argumentos lançados na peça 

defensiva. Instadas, a parte autora pugnou pela produção de prova 

pericial. A requerida pediu a produção de prova pericial, testemunhal, além 

do depoimento pessoal da parte autora (Num. 5610603). Deferida a prova 

pericial pela r. decisão de Num. 6072057, vindo aos autos do laudo em 

petição de Num. 7961157. As partes manifestaram acerca do laudo 

pericial, tendo a requerida, em petição de Num. 12682571, concordado 

com o laudo, indicando o valor de R$ 843,75 e não o valor integral da 

indenização que pretende o autor. O requerente também concordou com o 

laudo pericial, a requerer o julgamento parcialmente procedente, indicando 
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o valor que entende devido de R$ 843,75, acrescido de correção 

monetária desde a data da negativa administrativa, com juros de mora a 

partir da citação, além das verbas sucumbenciais. 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 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. Superada a preliminar, 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, 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 01/03/2015 (Num. 

3071202), 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. 7961157, atesta que a parte requerente foi diagnosticada com 

fratura do punho esquerdo, que foi fixada com fios metálicos e gesso, 

posteriormente removidos, resultando em perda da força muscular contra 

a resistência, classificando a lesão como repercussão leve, na graduação 

de 6,25%. 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 25% para a perda anatômica 

completa da mobilidade de um dos punhos. Destarte, a indenização do 

Seguro Obrigatório por invalidez é devida no valor total de R$ 210,94 

resultante do seguinte cálculo: R$ 13.500,00 x 25% (anexo da tabela) x 

6,25% (laudo pericial – leve repercussão – Num. 7961157 – p. 03). 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 
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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$ 210,94 (duzentos e dez reais e noventa e quatro 

centavos), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

data do evento danoso (01/03/2015), 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, 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, 28 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito
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FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002341-95.2016.8.11.0015. AUTOR(A): JEAN OLIVEIRA 

DA SILVA REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 

DPVAT SA Vistos em correição. Trata-se de cumprimento de sentença, 

aviada por Jean Oliveira da Silva, em face de Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A., em que, instada, esta depositou 

judicialmente o valor de R$ 5.159,53. A parte exequente concordou com 

os valores depositados, a pugnar o seu levantamento (Num. 19401702) 

Relatados e examinados. Decido. A parte requerida informou nos autos 

(Num. 19383738), que houve o pagamento integral do valor, juntando 

também o comprovante do depósito judicial. Assim, quitada a obrigação, 

impositiva a extinção do processo, pois exaurido o seu mérito, pelo 

pagamento. 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 

levantamento dos valores depositados judicialmente (Num. 19383738), em 

favor da parte exequente, por meio de alvará judicial, devendo a 

transferência ser realizada na conta informada em petição de Num. 

19401702. Custas e despesas processuais, se houver, por conta da parte 

executada. Se 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. Sinop - MT, 28 de abril de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010701-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DAMASCENO DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010701-14.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCELO 

DAMASCENO DA ROSA Vistos em correição. Ação de Busca e 

apreensão proposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em 

face de Marcelo Damansceno da Rosa, ambos qualificados. R. decisão 

inaugural de Num. 22870169, declinando os autos a este Juízo, em razão 

da prevenção do juiz natural da causa. Entre um ato e outro, requereu a 

parte autora a desistência da ação com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Ainda, requereu também a baixa de eventuais bloqueios realizados 

por este juízo, via sistema RENAJUD. É o relatório. Julgo. A desistência da 

causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da 

parte adversária, caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver 

contestado a lide, independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º 

do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, 

desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua 

admissão e homologação. Noutro viés, o pleito de baixa de restrição via 

sistema RENAJUD é vazio, em virtude de não haver nenhuma restrição 

lançada por este juízo. Se a parte fez alguma, compete a ela própria 

baixar, sem a necessidade do crivo judicial para tanto. Isto posto, 
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homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo 

Codex, revogando-se a liminar deferida. Condeno a parte autora a pagar 

custas e despesas processuais, dado o princípio da causalidade. Sem 

condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade. Sem qualquer averbação judicial no órgão de trânsito 

respectivo. Descabe ao Poder Judiciário eventual baixa de constrição que 

não ordenou. Acaso vier a ser interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 28 de abril 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012036-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012036-68.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FERNANDO DE 

MAGALHAES Vistos em correição. Ação de Busca e apreensão proposta 

por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face de Fernando 

de Magalhães, ambos qualificados. Decisão inaugural de Num. 24326084, 

concedendo a liminar pleiteada. Entre um ato e outro, requereu a parte 

autora informou que se compuseram, a postular a desistência da ação 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Ainda, requereu também a baixa 

de eventuais bloqueios realizados por este juízo, via sistema RENAJUD, 

inclusive SERASA. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, 

caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, 

independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. 

In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É 

a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Noutro viés, o pleito de baixa de restrição via sistema 

RENAJUD e SERASA é vazio, em virtude de não haver nenhuma restrição 

lançada por este juízo. Se a parte fez alguma, compete a ela própria 

baixar, sem a necessidade do crivo judicial para tanto. Isto posto, 

homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo 

Codex, revogando-se a liminar deferida. Condeno a parte autora a pagar 

custas e despesas processuais, dado o princípio da causalidade. Sem 

condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade. Sem qualquer averbação judicial no órgão de trânsito 

respectivo. Descabe ao Poder Judiciário eventual baixa de constrição que 

não ordenou. Acaso vier a ser interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 28 de abril 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002621-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002621-27.2020.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ALFREDO DOS SANTOS Vistos em correição. Ação de 

Busca e apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A. em face de Alfredo dos Santos, ambos qualificados. 

Decisão inaugural de Num. 30284895, concedendo a liminar pleiteada. 

Entre um ato e outro, requereu a parte autora informou que se 

compuseram, a postular a desistência da ação com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Ainda, requereu também a baixa de eventuais 

bloqueios realizados por este juízo, via sistema RENAJUD. É o relatório. 

Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que 

pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja 

a concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Noutro viés, o pleito de 

baixa de restrição via sistema RENAJUD é vazio, em virtude de não haver 

nenhuma restrição lançada por este juízo. Se a parte fez alguma, compete 

a ela própria baixar, sem a necessidade do crivo judicial para tanto. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex, revogando-se a liminar deferida. Condeno a parte autora a 

pagar custas e despesas processuais, dado o princípio da causalidade. 

Sem condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade. Sem qualquer averbação judicial no órgão de trânsito 

respectivo. Descabe ao Poder Judiciário eventual baixa de constrição que 

não ordenou. Acaso vier a ser interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 28 de abril 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVA CORREIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000008-68.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, 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, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001483-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ANTONY COSTA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001483-25.2020.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Previamente a análise do pedido liminar formulado nestes autos, 

necessária se faz a emenda à inicial, a fim de comprovar a mora da parte 

requerida, haja vista que o documento juntado aos autos informa que a 

correspondência de ID 29322888 não foi entregue. 1.1. Além disso, 

constato que o documento de ID 29322888, também não é suficiente para 

comprovação da mora, haja vista que não se encontra acompanhada do 

aviso de recebimento devidamente assinado por alguém no endereço 

indicado no contrato. 2. A esse respeito, nossos tribunais tem se 

posicionado que a mora não pode ser presumida pela mera declaração 

emitida por funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em 

virtude de não ser detentor de fé pública. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - MEDIDA LIMINAR - 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE EM MORA - 

INDISPENSABILIDADE - COMPROVAÇÃO, MEDIANTE CARTA 

REGISTRADA, COM AVISO DE RECEBIMENTO, ENVIADA AO ENDEREÇO 

INDICADO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - NECESSIDADE - 

TELEGRAMA DIGITAL, ENCAMINHADO AO DEVEDOR, 

DESACOMPANHADO DE AVISO DE RECEBIMENTO - INSUFICIÊNCIA - 

MORA DO FIDUCIANTE NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO - EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS 

ORDINÁRIOS - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO - PROCESSO 

EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. - É requisito indispensável à 

concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão fundada no 

Decreto-Lei n.º 911/69 a prévia constituição em mora do devedor 

inadimplente, comprovada mediante carta registrada com aviso de 

recebimento assinado - ainda que por terceiro - encaminhada ao seu 

endereço, indicado no contrato de alienação fiduciária firmado entre as 

partes - Não basta o envio de telegrama digital à parte devedora para 

constituí-la em mora, porquanto, não constando dele qualquer assinatura, 

não serve para comprovar a efetiva entrega de notificação extrajudicial no 

endereço contratual, não presumível pela simples declaração emitida por 

funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que não 

detém fé pública - Se inexiste nos autos comprovação da mora - 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão - deve ser extinto o processo, sem resolução 

do mérito.” (TJ-MG - AI: 10000190860825001 MG, Relator: Márcio Idalmo 

Santos Miranda, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 

18/02/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Ação de 

busca e apreensão. R. decisão agravada que revogou a liminar de busca 

e apreensão. Constituição em mora que depende da efetiva entrega da 

notificação extrajudicial no endereço da devedora, com aviso de 

recebimento assinado, ainda que por terceiro. Agravante que não juntou 

aviso de recebimento assinado, mas apenas informações prestadas pelos 

Correios. Declaração que não goza de fé-pública. Ausência de força 

comprobatória da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 

911/69. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-SP - AI: 

20335578020198260000 SP 2033557-80.2019.8.26.0000, Relator: Carlos 

Dias Motta, Data de Julgamento: 05/02/2014, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 10/07/2019) 3. Desta feita, intime-se a parte 

requerente, por meio de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 321 do CPC, comprovar a mora da parte 

requerida, através da comprovação da efetiva entrega da notificação 

extrajudicial a parte requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69, ou mediante protesto do título por edital, sob pena 

de indeferimento da inicial. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013824-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR MELLO DE MORAIS (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, recolha as guias para o preparo da Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de PRESIDENTE 

EPITÁCIO/SP; SAO MIGUEL DO OESTE/SC e CAMPO GRANDE/MS, 

conforme petição do (ID. 31586838), com a finalidade de proceder a 

citação.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002570-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LIMA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002570-50.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar 

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

prestando as informações complementares em conformidade com a cota 

ministerial de ID. 19879122, sob pena de extinção, sem resolução de 

mérito (CPC, 485, § 1º). 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos. 2. Caso a parte não seja 

localizada, desde já determino sua intimação por edital, com o prazo de 20 

(vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 

(CPC, 485, § 1º). 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008496-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI OAB - MT16927-O 

(ADVOGADO(A))

ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO OAB - MT7607/O-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA SILVA CAMARGO OAB - MT18290-O (ADVOGADO(A))

JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS OAB - MT25955-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S R S WACHTEL TRANSPORTES - EPP (REU)

Magistrado(s):
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CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008496-46.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Indefiro o pedido de ID 24448962, com relação ao aproveitamento de 

custas judiciais pagas no ano de 2016, haja vista que, além de estar em 

dissonância com o disposto no artigo 46 da Resolução nº 03/2018 do 

TJMT/TP, o presente feito somente foi ajuizado no ano de 2018, ou seja, 

após a entrada em vigor da aludida resolução. 1.1. Destarte, certifique-se 

acerca do pagamento das custas processuais e taxa judiciária vinculadas 

a esta demanda. 2. Na sequência, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011544-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILACIR BELTZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO(A))

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011544-47.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Tendo em vista a decisão de ID 17136979, que 

declinou da competência do Juizado Especial Cível para julgamento do 

presente feito, determino a intimação da parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC, emende e complemente a inicial, readequando o valor da 

causa (art. 292, incisos V e VI, NCPC), e formule os requerimentos que 

entender cabíveis para o prosseguimento da ação, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução do mérito. 1.1. No mesmo prazo, deverá a 

requerente, carrear aos autos documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato 

bancário, CTPS, etc.), sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 1.2. 

Ainda no prazo do item “1”, deverá a parte requerente, emendar a inicial, 

juntando a petição inicial de ID 10243900 na posição correta para leitura 

(vertical e crescente), nos termos do artigo 32, §2º, da Resolução 

TJMT/TP nº 03/2018, sob pena de indeferimento da exordial. 2. Decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

voltem os autos conclusos. 3. Por fim, consigno que procedi com a 

retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial correta. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012821-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM MARCELO RODRIGUES DEECKEN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012821-98.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Tendo em vista a decisão de ID 19075642, que 

declinou da competência do Juizado Especial Cível para julgamento do 

presente feito, determino a intimação do requerente, por meio de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, aditar a inicial, formulando 

pedido de gratuidade de justiça, carreando aos autos documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício (declaração de imposto de renda, 

extrato bancário, CTPS, etc.), sob de indeferimento do pedido; ou 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 1.1. No 

mesmo prazo, deverá o requerente, formular os requerimentos que 

entender cabíveis, a fim de dar prosseguimento ao feito, especialmente no 

tocante a citação da parte ré, sob pena de extinção, sem resolução do 

mérito. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Por fim, consigno 

que procedi com a retificação da autuação a fim de que conste a classe 

judicial correta. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1007971-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE LUCIA DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA CASTANHO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007971-64.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Tendo em vista a decisão de ID 15365790, que 

declinou da competência do Juizado Especial Cível para julgamento do 

presente feito, determino a intimação da parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC, complemente a inicial, carreando aos autos documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de 

imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc.), sob de indeferimento da 

gratuidade de justiça. 1.2. No mesmo prazo, deverá a parte requerente, 

emendar a inicial, juntando a petição inicial e demais documentos na ordem 

correta para leitura (crescente), nos termos do artigo 32, §2º, da 

Resolução TJMT/TP nº 03/2018, sob pena de indeferimento da exordial. 2. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

28 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008752-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSELINO JOSE FELIPE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008752-23.2017.811.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Ante a manifestação de ID 12966018, com 

fundamento no artigo 186, §2º, do CPC, defiro o pedido formulado pela 

Defensoria Pública e, por conseguinte, determino a intimação PESSOAL da 

parte autora, para manifestar interesse no prosseguimento do feito e 

cumprir a determinação de ID 10647173, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º). 1.1. Havendo 

manifestação referente ao item“1”, voltem-me os autos conclusos. 1.2. 

Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos. 2. Caso a parte autora não seja localizada, desde já 

determino sua intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para 

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

dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º). 3. 

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001965-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CONCEICAO PINTO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE CRISTIANE RIBEIRO MULLER (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 140 de 389



Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001965-07.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Previamente a análise do pedido de citação por edital de ID 29603601, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço da parte requerida e, 

para tanto, junto aos autos o extratos de protocolamento emitidos pelos 

convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

cumpra-se a determinação de ID 24713799. 3. Restando infrutífera as 

diligências do item “2”, cite-se a requerida, por edital, para querendo, 

apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

estabelecida pelo inciso IV, do artigo 231 do CPC. 4. Decorrido o prazo de 

resposta e não havendo apresentação de resposta, fica desde já 

nomeado como curador especial (art. 72, II, do CPC), o Defensor Público 

desta Comarca, que deverá obter vista dos autos para se manifestar, no 

prazo legal. 5. Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para que, 

se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. 6. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, voltem-me conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009937-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR MENDES GALVAO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009937-96.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Previamente a análise do pedido de citação por edital de ID 21873269, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço da parte requerida e, 

para tanto, junto aos autos o extratos de protocolamento emitidos pelos 

convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

cumpra-se a determinação de ID 17375691. 3. Restando infrutífera as 

diligências do item “2”, cite-se a requerida, por edital, para querendo, para 

que, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o 

valor da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 702 do CPC, 

sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma estabelecida pelo inciso IV, 

do artigo 231 do CPC 3.1. No edital deverá constar que, caso haja 

cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de 

custas processuais (artigo 701, § 1º, CPC). 4. Decorrido o prazo para 

pagamento e não havendo oferecimento de embargos monitórios, fica 

desde já nomeado(a) como curador(a) especial (art. 72, II, do CPC), o(a) 

Defensor(a) Público com atuação na 2ª Vara Cível desta Comarca, que 

deverá obter vista dos autos para se manifestar, no prazo legal. 5. Caso 

sejam apresentados embargos no prazo legal, o que deverá ser 

certificado, intime-se a autora para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil, sob 

pena de preclusão. 6. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000470-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILENE MORAES OAB - BA53686-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO OAB - DF21830-O (ADVOGADO(A))

THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO OAB - PB14370 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000470-88.2020.8.11.0015 Vistos etc. 1. Conforme 

certidão de ID 31124578, verifico que embora devidamente intimada, a 

primeira requerida (Unimed Norte/Nordeste) deixou transcorrer in albis o 

prazo estabelecido em ID 31132437 para cumprimento da tutela de 

urgência concedida em ID29171541, razão pela qual, com fundamento no 

artigo 537, §§1º a 4º, do Código de Processo Civil, majoro o valor da multa 

diária estabelecida no aludido decisum para a quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), que deverá ser computada desde o dia 23 de abril de 2020 

até o dia da comprovação do cumprimento da ordem judicial supracitada. 

2. Destarte, determino novamente a intimação da requerida Unimed 

Norte/Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas 

de Trabalho Médico, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da presente decisão, comprove nos autos a 

reativação/restabelecimento do plano de saúde da requerente, nos moldes 

anteriormente contratados, sob pena de nova majoração da multa por 

descumprimento. 3. Na sequência, com ou sem manifestação das partes, 

o que deverá ser certificado dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, 

nos termos do artigo 178, II, do CPC. 3.1. No mais, cumpra-se conforme 

determinado em ID 30674478. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de 

abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001126-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUDY ROGER VAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LUIS BENSO (REU)

G.L.B. INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 

ME (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001126-79.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RECONHECIMENTO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E 

PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO”, ajuizada por RUDY ROGER 

VAZ em desfavor de GILBERTO LUIZ BENSO e GLB INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-ME, relatando que, em 

07/08/2013, firmou contrato verbal de compra e venda com a parte 

requerida, referente a equipamentos eletrônicos de sonorização, pelo 

valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mediante uma 

entrada no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mais 52 parcelas de 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada. Afirma que o primeiro 

requerido efetuou o pagamento apenas da quantia de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), motivo pelo qual, requisitou em dezembro de 2015, a 

devolução de duas mesas de som, que somam a importância de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais). Alude que os requeridos se encontram 

inadimplentes com as parcelas contratuais, cujo débito perfaz o total de R$ 

134.153,32 (cento e trinta e quatro mil cento e cinquenta e três reais e 

trinta e dois centavos). Por tais razões, pugna para que seja concedida 

liminarmente a busca e apreensão dos bens objetos do contrato 

entabulado entre as partes. A inicial veio instruída com os documentos de 

ID 17691667/17691677. Em ID 17900149, perfaz decisão proferida pelo 

Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, que declinou da competência para 

julgamento do feito. É o breve relatório. Fundamento e decido. 1. O artigo 

300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 
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1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. 2. Oportuno pontuar que os pressupostos 

supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um 

deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 3. “In casu”, verifico que não há 

como deferir a medida liminar pleiteada, porquanto não perfazem 

demonstrados, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos 

necessários para seu deferimento, notadamente, porque a pretensão 

autoral está amparada em suposto inadimplemento de contrato verbal de 

compra e venda, pendente de resolução judicial de contrato. 4. Além 

disso, não se pode olvidar, que em se tratando de contrato verbal, se 

mostra temerária a determinação da medida de busca e apreensão. 5. 

Destarte, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de 

que, mesmo que haja cláusula contratual resolutiva expressa, por 

inadimplemento, é imprescindível a prévia intervenção judicial para 

rescisão do contrato de compra e venda, já que necessária à verificação 

de pressupostos que justificam a resolução e o próprio inadimplemento da 

parte compradora, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA 

DA AUTORA. 1. A ação possessória não se presta à recuperação da 

posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É 

firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra 

e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, 

ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade 

de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 2. 

Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 

19/10/2017). 6. Outrossim, também não está configurado o perigo da 

demora ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, de acordo 

com a narrativa autoral, o inadimplemento contratual já arrasta desde o 

ano de 2014. 7. Deste modo, é imprescindível que seja oportunizando o 

direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, 

somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar 

o direito da parte. 8. Ante o exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 

do CPC, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. 9. Por conseguinte, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 10. 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. 11. 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). 12. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 13. Por arremate, sem prejuízo de ulterior revogação, 

com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 3º e 4º. 13.1. Consigo que o benefício ora concedido se 

es tende  as  cus tas  re fe ren tes  a  demanda  de  n º 

1012906-84.2017.8.11.0015, ajuizada anteriormente e extinta (art. 486, §

§1º e 2º, do CPC). Nesse diapasão: “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – 

RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – CANCELAMENTO 

DA DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA, POR FALTA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO – 

CONCESSÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL – RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS DO PROCESSO EXTINTO PREVIAMENTE – ART. 486, § 2º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE PROCESSUAL QUE SE 

ESTENDE A AÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE – 

RECURSO PROVIDO. “O beneficiário de justiça gratuita está dispensado de 

pagar as custas e honorários de advogado do processo anterior extinto” 

(RSTJ 37/294, RT 614/58). (TJ/MS – Apelação Cìvel nº 

0837675-29.2015.8.12.0001 – Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte). 

14. 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: 1004934-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VASCONCELOS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (REU)

GECIELLY ESTEVES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004934-92.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Indefiro o pedido de recolhimento das custas judiciais ao final do 

processo, uma vez que tal requerimento não é amparado pela legislação 

atual, pois a CNGC/TJMT determina, em seu art. 456, que a taxa judiciária, 

as custas judiciais e as despesas judiciais, sejam recolhidas no ato da 

distribuição da petição inicial, exceto nos casos de comprovada 

hipossuficiência financeira (TJMT - AgR 35225/2014, Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, j. 30.04.2014, p. 06.05.2014). 2. Por 

outro lado, o art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, autoriza a 

concessão do direito ao parcelamento das custas processuais, sendo 

requisito para tanto, conforme disposto no "caput" do aludido artigo, que o 

beneficiário demonstre a insuficiência de recursos para pagar as custas e 

fazer jus à gratuidade da justiça. 3. Ocorre que, no caso dos autos, já 

houve a verificação se preenchidos os pressupostos legais para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, porém a benesse não foi 

concedida ao requerente na decisão de ID. 26456710. 4. Nessa senda, 

indefiro o pedido de recolhimento de custas ao final contido no ID. 

28006461. 5. Certifique-se acerca do pagamento das custas processuais 

e taxa judiciária e na sequência, voltem os autos conclusos. 6. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011002-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON BORGES GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011002-58.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, recebo a emenda da inicial de ID 24213883/24214249. 2. 

Tendo em vista que se trata de pretensão de recebimento de eventual 

diferença relativa ao seguro DPVAT por incapacidade, a realização de 

prova pericial é essencial ao deslinde do feito. Ademais, é sabido que a 

viabilização de acordo entre as partes depende da realização de tal prova, 

de modo que, a fim de dar maior celeridade ao feito e visando obter a 

composição entre as partes, determino a produção de prova pericial, que 

deverá ser realizada pelo IML, a fim de quantificar o percentual das lesões 

decorrente do acidente de trânsito. 3. Oficie-se ao IML comunicando a 

nomeação de um dos médicos daquela instituição para a realização da 

perícia, enviando cópia dos quesitos a seguir expostos, solicitando que o 

laudo seja enviado a este juízo no prazo de 30 (trinta) dias: a) As lesões 

apontadas pela autora são decorrentes de algum acidente, mormente o 

mencionado na inicial? b) Em razão da lesão, está a parte autora 

impossibilitada de exercer qualquer atividade laboral e cotidiana? c) A 

referida lesão resultou em invalidez ou incapacidade permanente para a 

parte autora? Tal invalidez/incapacidade é definitiva ou provisória? d) 

Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau de extensão, de acordo com 

o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 

PRIVADOS – CNSP? 4. A parte autora deverá comparecer perante o IML, 
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com os documentos necessários, a fim de se submeter à perícia, no prazo 

de 10 (dez) dias. 5. Vindo o laudo aos autos, designe a Sra. Gestora data 

para a audiência de tentativa de conciliação, a ser realizada pelo Centro 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local. 6. 

Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 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. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 9. Intimem-se, sendo a requerente na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 10. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de abril 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013985-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013985-30.2019.8.11.0015 Vistos etc. 

Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE 

VALORES PAGOS, COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA 

CONTRATUAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

COM LIMINAR – INAUDITA ALTERA PARTE, NOS TERMOS DO ART. 300 

DO NCPC E DANOS MORAIS”, ajuizada por PATRICIA MARTINS FERREIRA 

em desfavor de LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA, alegando, em apertada 

síntese, que o contrato de compra e venda firmado com a requerida, para 

aquisição de um imóvel, denominado Lote nº 09, Quadra nº 13, no Jardim 

Portinari, em Sinop/MT, se encontra eivado de abusividades. Por tais 

razões, pugna pela concessão de tutela de urgência, para que a requerida 

seja compelida a efetuar a cobrança das parcelas no valor de R$ 998,13 

(novecentos e noventa e oito reais e treze centavos), cancelando os 

demais boletos vincendos, ou subsidiariamente, seja autorizada a 

consignação em juízo dos valores que entende devidos. A inicial veio 

instruída com os documentos de ID 25893641/25894009. A decisão de ID 

27110127, concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita à 

requerente e determinou a emenda da inicial, que restou devidamente 

cumprida em ID 29061953/29061956. É o breve relatório. Fundamento e 

decido: 1. Inicialmente, recebo a emenda da inicial de ID 

29061953/29061956. 2. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido 

dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Oportuno pontuar que os 

pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 4. Com tais 

considerações, em detida análise dos autos, verifico que, a priori, as 

cláusulas e encargos contratuais se encontram em consonância com o 

ordenamento jurídico, não havendo se falar, por ora, em ilegalidade. 4.1. 

Ademais, os cálculos unilaterais, trazidos com a inicial também não são 

suficientes para comprovar, de plano, a alegada cobrança indevida e, 

consequentemente, ensejar o deferimento da tutela pleiteada. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DEPÓSITO DO 

VALOR DAS PRESTAÇÕES REDEFINIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – 

IMPOSSIBILIDADE – CPC, ART. 285, PARÁGRAFO ÚNICO - ENCARGOS 

ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A propositura de ação revisional, por si só, não 

suspende a exigibilidade do pacto e a mora do devedor. 2. Ausente 

verossimilhança nas alegações, não se antecipa a tutela para impedir 

eventual negativação em caso de inadimplemento. 3. O art. 285-B, § 1º, do 

CPC estabelece que o “valor incontroverso deverá continuar sendo pago 

no tempo e modo contratados”, não sendo possível, portanto, o depósito 

judicial das prestações vincendas sob qualquer pretexto.” (TJ/MT, AI 

149946/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNÃO EM 

PAGAMENTO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE DEPÓSITO DAS 

PARCELAS DE VALOR INCONTROVERSO - EXCLUSÃO E/OU NÃO 

INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE 

– INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES 

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a demonstração 

da verossimilhança das alegações, quanto à alegada ilegalidade das 

cláusulas contratuais de financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de 

honrar o contratado, de modo que a pretensão do depósito do valor menor 

que o pactuado não elide a mora, tampouco possui o condão de abster a 

inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

muito menos a manutenção na posse do veículo.” (TJ/MT, AI 17734/2014, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). 5. Assim, é imprescindível 

que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da 

requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que 

será possível vislumbrar o direito da parte. 6. Outrossim, se mostra 

descabida a pretensão de depósito de valor diverso do contratado, sendo 

que a discussão judicial do débito, por si só, não é suficiente para 

autorizar o pagamento na forma que mais convém ao requerente, 

especialmente, porque a consignação em pagamento se dá mediante o 

depósito do valor integral, nas hipóteses previstas na legislação civil. 7. 

Desse modo, não estando devidamente preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do artigo 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência. 8. Por 

conseguinte, designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos 

do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 9. 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. 10. 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). 11. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 12. Justiça gratuita concedida em ID 27110127. 13. 

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: 1001189-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THARLES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELBERTO ODOALDO NOSKOSKI (REU)

BRUNA FERREIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001189-70.2020.8.11.0015 Vistos etc. 

Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E 

ESTÉTICOS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO”, ajuizada por 
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THARLES MARTINS em desfavor de BRUNA FERREIRA DOS SANTOS e 

ELBERTO ODOALDO NOSKOSKI, aduzindo que, em 31/08/2019, conduzia 

sua motocicleta pela Av. dos Ipês no município de Sinop/MT, quando no 

cruzamento com a Rua das Araribas teve sua trajetória interrompida pelo 

veículo conduzido pela primeira requerida (Bruna Ferreira dos Santos), de 

propriedade do segundo requerido (Elberto Odoaldo Noskoski), que 

avançou a preferencial, ocasionando o evento fatídico. Segue narrando 

que, além dos prejuízos materiais, em virtude do impacto, teve fratura 

exposta no fêmur esquerdo e se encontra impossibilitado de exercer suas 

atividades laborais até a presente data, em virtude do uso de pino de 

fixação. A inicial veio instruída com os documentos de ID 

29076870/29118978. Em ID 29291599, foi concedido o benefício da 

gratuidade de justiça ao requerente e determinada a complementação da 

inicial, para juntada de documentos, a qual restou devidamente cumprida 

em ID 29667058/29667066. É o breve relatório. Fundamento e decido. 1. 

Preliminarmente, recebo a complementação da inicial de ID 

29667058/29667066. 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. Com tais considerações, 

extrai-se dos documentos que instruem o feito, especialmente o boletim de 

acidente de ID 29076880, a ocorrência do acidente de trânsito, envolvendo 

as partes, bem ainda, os fortes indícios a respeito da culpa da primeira 

condutora pelo acidente. Aliás, confira-se a narrativa do aludido boletim: 

“RELATA A CONDUTORA DO V-01 A MESMA SEGUIA PELA RUA DAS 

ARARIBAS SENTIDO JARDIM DAS PALMEIRAS E NO CRUZAMENTO COM 

A AVENIDA DOS IPÊS PAROU PARA A FIM DE VERIFICAR SE TERIA 

ALGUM VEICULO TRAFEGANDO PELA AVENIDA, RELATA A 

CONDUTORA QUE HÁ UM BI-TREM PARADO PRÓXIMO A ESQUINA E QUE 

POR ESSE MOTIVO NÃO CONSEGUIU VISUALIZAR DIREITO, E AVANÇOU 

(...), PORÉM ACABOU QUE QUANDO CRUZADA PELA AVENIDA O V-02 

TRANSITAVA EM ALTA VELOCIDADE ALTA, ABALROANDO EM SEU 

VEICULO, SEGUNDO O CONDUTOR DO V-02 O MESMO TRAFEGAVA 

PELA AVENIDA DOS IPÊS E NO CRUZAMENTO COM A RUA DAS 

ARARIBAS O V-01 AVANÇOU SUA PREFERENCIAL E QUE NÃO FOI 

POSSÍVEL EVITAR OU DESVIAR DO V-01.” 4. Sobre a situação narrada, 

impõe esclarecer que, aquele que pretende ingressar em via preferencial, 

compete o dever de cuidado no sentido de observar o fluxo de veículos e 

fazer a manobra somente quando houver total segurança para tanto, 

consoante dispõem os artigos 29, inciso III, alínea “a”, 34 e 44, do Código 

de Trânsito Brasileiro: “Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres 

abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) III - quando 

veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local 

não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um 

fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; 

(...).”. “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá 

certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários 

da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua 

posição, sua direção e sua velocidade.”. “Art. 44. Ao aproximar-se de 

qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar 

prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que 

possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e 

a veículos que tenham o direito de preferência.”. 4.1. Nessa perspectiva, 

de acordo com a narrativa da ocorrência, o veículo conduzido pela 

primeira requerida deveria ter parado e dado preferência de passagem 

para a motocicleta conduzida pelo requerente, que estava transitando pela 

avenida. 4.2. Nesse sentido é a jurisprudência: “ACIDENTE DE TRÂNSITO 

Pretensão regressiva deduzida em face dos responsáveis pela reparação 

do dano julgada procedente Colisão em cruzamento Desrespeito à 

preferência de passagem do veículo segurado, que trafegava pela via de 

trânsito prioritário Culpa exclusiva do condutor que seguia pela via 

secundária Dever de reparação do proprietário e do condutor do 

automóvel reconhecido com acerto Alegado excesso de velocidade do 

veículo segurado que não encontra suporte na prova produzida Eventual 

excesso de velocidade que, de resto, não foi a causa eficiente do 

acidente Sentença mantida Recurso não provido.” (TJ/SP, Apelação 

0009769-75.2013.8.26.0196 - Relator(a): Sá Duarte - Comarca: Franca - 

Órgão julgador: 33ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 

11/05/2015 - Data de registro: 12/05/2015). 4.3. Por conseguinte, 

constata-se que, além da quase inequívoca culpa da requerida para o 

acontecimento do evento danoso, o conjunto probatório do feito, se mostra 

suficiente para comprovar a existência das lesões físicas sofridas pelo 

requerente, que resultaram em sua incapacidade laboral, notadamente, no 

que tange ao atestado médico de ID 29667066. 4.4. Além disso, os 

elementos de prova apresentados evidenciam que o requerente se 

encontrava empregado quando da ocorrência do sinistro, percebendo 

renda fixa (ID 29076871 - Pág. 3/6). 4.5. Assim sendo, havendo 

comprovação de sua incapacidade laboral devido às lesões corporais 

decorrentes do acidente, é consequência natural a sua impossibilidade de 

gerar seu próprio sustento e de sua família, de modo que, a fixação de 

alimentos, no importe de um salário mínimo, é medida que se impõe. 4.6. No 

ponto, o artigo 950, caput, do Código Civil preconiza que: “Art. 950. Se da 

ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu 

ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a 

indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao 

fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do 

trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”. 4.7. De 

igual modo é o posicionamento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

ATROPELAMENTO. PENSÃO MENSAL. TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. REQUISITOS. Nos termos do art. 300 do NCPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. No caso em apreço, em juízo de cognição sumária, o conjunto 

probatório evidencia tanto a probabilidade do direito alegado pelo 

autor/recorrente quanto o perigo de dano, caso não seja arbitrado 

pensionamento mensal, ante a gravidade das lesões decorrentes do 

atropelamento, as quais o impedem de trabalhar por tempo indeterminado, 

impondo-se o arbitramento de pensão, a fim de garantir a subsistência do 

autor/agravante. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70070941133, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

24/11/2016).” (TJ-RS - AI: 70070941133 RS, Relator: Umberto Guaspari 

Sudbrack, Data de Julgamento: 24/11/2016, Décima Segunda Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2016) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. É caso de manutenção do provimento judicial, 

pois os elementos probatórios constantes dos autos apontam para a 

plausibilidade do direito alegado pela parte agravada. Agravo de 

instrumento desprovido, por maioria. (Agravo de Instrumento Nº 

70078530706, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Redator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 18/09/2018).” (TJ-RS - AI: 70078530706 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Data de Julgamento: 18/09/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 01/10/2018). “RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. 

RESPONSABILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. 

RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA E 

MANUTENÇÃO DO CARGO SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. PENSÃO. 

CABIMENTO. 1. O art. 950 do Código Civil não exige que tenha havido 

também a perda do emprego ou a redução dos rendimentos da vítima para 

que fique configurado o direito ao recebimento da pensão. O dever de 

indenizar decorre unicamente da perda da capacidade laboral, que, na 

hipótese foi expressamente reconhecida pelo acórdão recorrido. 2. A 

indenização de cunho civil não se confunde com a aquela de natureza 

previdenciária. Assim, é irrelevante o fato de que o recorrente, durante o 

período do seu afastamento do trabalho, continuou auferindo renda 

através do sistema previdenciário dos servidores públicos. 3. A 

indenização civil, diferentemente da previdenciária, busca o ressarcimento 

da lesão física causada, não propriamente a mera compensação sob a 

ótica econômica. 4. A análise da existência do dissídio é inviável, porque 

não foram cumpridos os requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC 

e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.”. (RMS 21.611/PR; 1ª T.; Rel. Min.Teori Albino 

Zavascki; Julg. em 08-05-2007; DJU 28-05-2007, p. 287; in 

www.stj.jus.br). 4.8. Noutro pórtico, ressai do conjunto probatório que o 

veículo envolvido no acidente em comento é de propriedade do segundo 

requerido (ID 29118978). 4.8.1. Nessa senda, diante dos robustos indícios 

da culpa da primeira requerida (condutora) para a ocorrência do fatídico 

evento, subsiste a responsabilidade solidária do proprietário do veículo 

(segundo requerido) pelos danos causados, conforme consolidado 
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entendimento jurisprudencial: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 

544 DO CPC/73) - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA 

DA PARTE RÉ. 1. Violação ao art. 535 do CPC/73 não configurada. 

Acórdão do Tribunal local que analisou adequadamente todos os pontos 

necessários ao deslinde da controvérsia. 2. A jurisprudência do STJ 

consolidou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde 

objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito 

causado por culpa do condutor. 3. A análise dos fundamentos que 

ensejaram o reconhecimento da culpa do condutor do veículo no acidente 

de trânsito, exige o reexame probatório dos autos, inviável por esta via 

especial, ante o óbice do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 4. Em 

observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da 

ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental 

apresentado não merece ser conhecido. 5. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no AREsp 261.471/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016 – grifo acrescentado).”. 

4.8. De outro viés, considerando que o feito ainda se encontra em fase 

inicial, não se mostra prudente determinar que a parte requerida arque 

com o pagamento de pensão mensal desde a data da constatação da 

incapacidade laboral do requerente. 4.9. Por fim, é de se consignar que na 

espécie, não há que se mencionar irreversibilidade da medida, porquanto o 

que se procura é o seu efeito, o sustento/sobrevivência do requerente, 

que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, terá a 

parte requerida a via judicial para o ressarcimento das despesas que foi 

obrigada a suportar. 5. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do artigo 300, §2º, do CPC, DEFIRO parcialmente e liminarmente a 

tutela de urgência determinando que a parte requerida proceda 

solidariamente ao pagamento de pensão mensal ao requerente no valor de 

um salário mínimo até ulterior deliberação judicial e/ou o fim do prazo 

estabelecido no atestado médico de ID 29667066 e/ou à comprovação do 

retorno deste as suas atividades laborais, sob pena de aplicação de multa 

diária por descumprimento, que fixo na importância de R$ 1.000,00 (mil 

reais). 5.1. Os pagamentos deverão ser realizados até o dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta bancária a ser indicada pelo requerente, no prazo de 

05 (cinco) dias. 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. 6.1. Cite-se e intime-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 7. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 7.1. Fica, desde já, autorizado o cumprimento do competente 

mandado judicial pelo Oficial de Justiça Plantonista. 8. Intimem-se, sendo o 

requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 9. Justiça 

gratuita concedida em ID 29291599. 10. 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: 1014484-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE ZANATTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

KAMILA RODRIGUES SLOVINSKI OAB - MT24937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014484-14.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, recebo a emenda da inicial de ID 27830698. 2. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2.1. Cite-se a parte requerida no endereço indicado em ID 

20089716, 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 justiça gratuita 

ao 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013618-06.2019.8.11.0015

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:

LUCAS ADRIANO DESPESSEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013618-06.2019.8.11.0015 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 documentos de ID 25567495/25567506. 1.2. 

Foi determinada a emenda da inicial em ID 25644674, que restou 

devidamente cumprida em ID 30073206/30073217. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. 2. Inicialmente, recebo a emenda da inicial de ID 

30073206/30073217. 2.1. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

foi devidamente instruída com o contrato (ID 25567499), 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 30073217, haja 

vista que as correspondências para notificação extrajudicial no endereço 

fornecido pela parte requerida foram devolvidas sem recebimento pelos 

motivos “mudou-se” e “ausente”. 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. 
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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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007398-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON ANGELO MOTA DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007398-89.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Defiro o pedido de ID. 31090997 e, por conseguinte, suspendo o feito pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o prazo, intime-se a parte 

interessada, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento da missiva, sob pena 

de devolução à Comarca de origem. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 

de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006269-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOMOLAS AUTO PECAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VENTURI OAB - 006.917.401-60 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA TELES PIRES EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006269-49.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Ante a certidão de ID 31044482, cite-se a requerida, por edital, na forma 

estabelecida na determinação de ID 25612405 e do artigo 701 e seguintes 

do CPC, para que, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios 

de 5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, previstos no 

artigo 702 do CPC, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

estabelecida pelo inciso IV, do artigo 231 do CPC. 2. No edital deverá 

constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta 

do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, CPC). 3. Decorrido 

o prazo para pagamento e não havendo oferecimento de embargos 

monitórios, fica desde já nomeado(a) como curador(a) especial (art. 72, II, 

do CPC), o(a) Defensor(a) Público com atuação na 2ª Vara Cível desta 

Comarca, que deverá obter vista dos autos para se manifestar, no prazo 

legal. 4. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, intime-se a autora para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil, sob 

pena de preclusão. 5. Após, com ou sem manifestação das partes, voltem 

os autos conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001543-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALERY MOURA ZUANAZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001543-95.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO C/C LIMINAR, ajuizada por Valery Moura Zuanazzi em 

desfavor de Banco Santander S/A. 1.1. Pois bem. Em consulta ao Sistema 

PJe, verifico que a requerente ajuizou a demanda de n. 

1015560-73.2019.8.11.0015, envolvendo o mesmo contrato, causa de 

pedir e partes, a qual restou extinta, sem resolução do mérito, em virtude 

do não recolhimento das custas processuais e taxa judiciária (art. 485, I, 

do CPC). 1.2. Nessa senda, o artigo 486, §§1º e 2º, do Código de 

Processo Civil, preconiza que: “Art. 486. O pronunciamento judicial que 

não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 

1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos 

incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da 

correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. § 2º A 

petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento 

ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.” 2. Além disso, 

conforme fundamentado naqueles autos, é sabido que a gratuidade da 

justiça é instituto destinado aos hipossuficientes que não possuem 

condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que 

recolher as custas processuais. 2.1. Ademais, inobstante as 

determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a presunção instituída no 

referido artigo não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os 

elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão do 

benefício. 3. Pois bem. Em que pese a declaração de hipossuficiência e 

cópia da CTPS imbricadas pela requerente, verifico que, além possuir 

percentual considerável sobre o imóvel onde funciona a farmácia na qual 

atua como farmacêutica, o saldo em seu poder, não lhe permite ser 

considerada como pobre nos termos da Lei nº 1.060/50 e do artigo 98 e do 

CPC, sendo mais do que suficiente para que arque com as custas e 

despesas processuais. 4. Destarte, não estando evidenciado que, de fato, 

a requerente esteja atravessando situação apta a legitimar o benefício 

pretendido, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. 5. Assim sendo, 

intime-se a requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda e comprove o recolhimento das custas e taxas 

judiciais referentes ao presente feito, bem como as concernentes ao 

processo 1015560-73.2019.8.11.0015 (art. 486, §2º, do CPC), sob pena 

de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e 

por consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 

290 e 485, I, do CPC. 6. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 7. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006689-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI FARIAS DOS REIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006689-25.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela 

requerente/embargante (ID 11478348) em face da decisão prolatada em ID 

11339006, alegando, em síntese, que antes de indeferir o benefício da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 146 de 389



gratuidade de justiça, deveria ter sido oportunizada a juntada de novos 

documentos para comprovação de seu pedido de gratuidade, nos termos 

do artigo 99, §2º, do CPC. É o breve relatório. Fundamento e decido. 1. 

Inicialmente, conheço dos embargos, porque tempestivos (ID 11480367). 

2. Por conseguinte, verifico que assiste razão ao embargante com relação 

ao indeferimento da gratuidade de justiça, uma vez que, não lhe foi 

previamente oportunizada a comprovação dos requisitos necessários 

para o deferimento de seu pedido, à luz do que preconiza o artigo 99, §2º, 

do CPC, in verbis: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.”. 3. Assim sendo, sem embargo, com fulcro 

no artigo 1022, II, do CPC, dou provimento aos embargos de declaração, 

para suprir a omissão apontada, de modo que, determino a intimação da 

parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, complemente a inicial, 

juntando aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, etc...), 

sob de indeferimento da gratuidade de justiça.. 4. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 4.1. Por arremate, consigno que procedi com a retificação da 

autuação a fim de que conste a classe judicial correta. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013181-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R G DA FONSECA - ME (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013181-62.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ajuizada por Alessandro Nicoli, 

Alessandro Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda, componentes do 

Grupo Nicoli – Em Recuperação Judicial, referente ao crédito do credor 

Agro Excelência – RG DA FONSECA - ME, indicando que o referido crédito 

não foi arrolado na petição inicial. Aduz que o crédito advém das notas 

fiscais n. 002.187, 002.184 e 002.186 (DOC. 02), totalizando R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na classe ME/EPP, datadas de 

07/11/2018. Assim, pretendem a retificação da lista de credores elaborada 

pelo Administrador Judicial para reincluir o aludido crédito. Com a inicial, 

foram juntados os documentos de ID. 25194690/25195166. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, embora os 

recuperandos tenham ingressado com “impugnação ao crédito”, trata-se 

na verdade de pedido de habilitação de crédito, uma vez que a devedora 

pretende a inclusão do crédito da empresa credora, representado pelas 

notas fiscais apresentadas nos autos. Ocorre que, falta aos 

recuperandos legitimidade para pleitear habilitação de crédito de terceiro 

em sua própria recuperação judicial. Nesse sentido é o posicionamento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

ILEGITIMIDADE ATIVA. VEDAÇÃO DE A PARTE AUTORA PLEITEAR, EM 

NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto em face da decisão proferida pela magistrada "a quo", que 

elencou a falta de legitimidade da recuperanda para pleitear a habilitação 

de crédito de terceiro em sua própria recuperação judicial e, de 

conseguinte, julgou extinto o feito. O artigo 7º da Lei nº. 11.101/05, em seu 

§ 1º, estipula que somente o credor detém legitimidade para habilitar o seu 

crédito diretamente ao administrador judicial. No caso em comento, a 

recorrente sustentou que a decisão agravada não merece ser mantida, 

uma vez que a habilitação de crédito postulada deve ser considerada 

retardatária e recebida como impugnação à relação de credores, pelo que, 

arguiu que na condição de devedora, possui legitimidade para atuar no 

pólo ativo do incidente, razão pela qual pugnou pela reforma da decisão 

recorrida. Não merece guarida o pedido de habilitação de crédito ser 

considerado como impugnação a relação de credores, tendo em vista que 

são procedimentos totalmente diferentes. A recorrente deveria ter 

realizado a impugnação no prazo de 10 dias a contar da publicação do 

edital em que há a relação de credores, conforme o disposto no artigo 8º 

da Lei nº. 11.101/05, porém, tal requisito não foi observado pela 

agravante. Dessa forma, imperiosa a manutenção da decisão agravada, 

uma vez que a Juíza singular agiu com irretocável acerto ao determinar a 

falta de legitimidade da recuperanda para pleitear a habilitação de crédito 

de terceiro em sua própria recuperação judicial. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS – Agravo de Instrumento, Nº 

70075734590, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes da Silva, j. 

14.12.2017, p. 18.12.2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. FACULDADE DO 

CREDOR. RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE 

LEGITIMIDADE RECURSAL. Trata-se de agravo de instrumento interposto 

em face da decisão prolatada pela magistrada a quo, que julgou 

improcedente a ação. A habilitação do crédito é providência que cabe ao 

credor, mas que a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da 

recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito 

que lhe assegura a lei, conforme entendimento da colenda Corte Superior. 

A empresa recuperanda não possui legitimidade para recorrer da 

sentença que indeferiu, extinguiu ou julgou improcedente o pedido de 

habilitação, uma vez que o interesse é exclusivamente do titular do crédito, 

que optou por não recorrer, o que infirma concordância indireta com a 

decisão que deu pela extinção do pedido de habilitação. Desta feita, diante 

da ausência de legitimidade recursal, o presente recurso não merece ser 

conhecido, forte no disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC/15. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO VIA DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS 

- AI: 70077361178 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Sexta Câmara 

Cível, j. 26.04.2018, p. 30.04.2018). RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA 

POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO 

GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO 

CREDOR PRETERIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE 

EXTINGUIU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO. RECURSO DA RECUPERANDA. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. (...) 4. "A 

habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. 

Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na 

busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 

114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Ilegitimidade recursal da empresa 

recuperanda para recorrer da decisão que extinguiu o pedido de 

habilitação, uma vez que a habilitação retardatária, quando cabível, atende 

ao interesse exclusivo do credor preterido. 6. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO (RECURSO ESPECIAL Nº. 1.443.388 - RS (2014/0062107-3) 

RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; D. Julgamento: 

03/04/2017). Aliás, o art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 prevê, 

expressamente, que os credores detêm legitimidade para a habilitação dos 

seus créditos diretamente ao Administrador Judicial: “Art. 7º A verificação 

dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros 

contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos 

documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar 

com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1º Publicado 

o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta 

Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao 

administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos 

créditos relacionados”. Assim, o interesse em promover a habilitação na 

recuperação judicial é exclusivo do titular do crédito, uma vez que 

“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico”, nos termos do artigo 18 do Código 

de Processo Civil. De fato, consoante aponta Manoel Justino Bezerra Filho: 

“o interesse para manifestar-se contra a legitimidade, importância ou 

classificação do crédito relacionado é de qualquer credor, do devedor, 

seus sócios ou o Ministério Público. No entanto, apenas tem interesse para 

apontar ausência do crédito o próprio titular do crédito, vez que ninguém 

pode pleitear direito alheio em nome próprio.” (Lei de Recuperação de 

Empresas e Falência Lei 11.101/05 Comentada artigo por artigo, 14ª 

Edição, Editora Revista do Tribunais, 2019, p. 99/100). Convém destacar, 

ainda, que, por se tratar de uma matéria de ordem pública, a ilegitimidade 

“ad causam” pode ser reconhecida em qualquer momento e grau de 

jurisdição, inclusive de ofício, ou seja, independentemente de 
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pronunciamento das partes. Ante o exposto, com fulcro no artigo 330, 

inciso II, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, ante a ilegitimidade ativa "ad causam", julgo extinto o 

processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao recolhimento das 

custas de distribuição, pois o fato do Grupo se encontrar em recuperação 

judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da Justiça, uma vez 

sua concessão está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. Ademais, embora 

evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o valor das custas 

processuais referente ao presente incidente é manifestamente irrisório 

diante da estrutura econômico-financeira do grupo em recuperação. Sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de triangulação 

processual. Publique-se. Intime. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 27 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008716-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA MAIARA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008716-10.2019.8.11.0015 Vistos etc. 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ajuizou “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR” em desfavor de JESSICA MAIARA 

DOS SANTOS, 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 

21183265/21207239. Em ID 21289457, 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 21568971 e 23077097/23077101. É o relatório. 

Fundamento e decido. 1. Inicialmente, recebo a emenda da inicial de ID 

23077097/23077101. 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 

c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o . ” ( T J - D F  2 0 1 7 0 6 1 0 0 0 4 9 0 2  D F 

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 21183269 - Pág. 6 a 

8, 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 a parte 

requerida por outros meios, tal como, por edital, conforme mencionado na 

determinação de ID 21289457. 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, 27 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013182-47.2019.8.11.0015

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:

AIRTON FRIGERI (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013182-47.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ajuizada por Alessandro Nicoli, 

Alessandro Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda, componentes do 

Grupo Nicoli – Em Recuperação Judicial, referente ao crédito do credor 

Airton Frigeri, indicando que o referido crédito não foi arrolado na petição 

inicial. Aduz que o crédito advém de cheques, totalizando R$ 50.300,00 

(cinquenta mil e trezentos reais), na classe quirografário. Assim, 

pretendem a retificação da lista de credores elaborada pelo Administrador 

Judicial para reincluir o aludido crédito. Com a inicial, foram juntados os 

documentos de ID. 25195965/25195970. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que, embora os recuperandos tenham 

ingressado com “impugnação ao crédito”, trata-se na verdade de pedido 

de habilitação de crédito, uma vez que a devedora pretende a inclusão do 

crédito de credor, representado pelos cheques acostados aos autos. 

Ocorre que, falta aos recuperandos legitimidade para pleitear habilitação 

de crédito de terceiro em sua própria recuperação judicial. Nesse sentido 

é o posicionamento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. VEDAÇÃO DE A PARTE 

AUTORA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. Trata-se de 

agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela 

magistrada "a quo", que elencou a falta de legitimidade da recuperanda 

para pleitear a habilitação de crédito de terceiro em sua própria 

recuperação judicial e, de conseguinte, julgou extinto o feito. O artigo 7º da 

Lei nº. 11.101/05, em seu § 1º, estipula que somente o credor detém 

legitimidade para habilitar o seu crédito diretamente ao administrador 

judicial. No caso em comento, a recorrente sustentou que a decisão 

agravada não merece ser mantida, uma vez que a habilitação de crédito 

postulada deve ser considerada retardatária e recebida como impugnação 

à relação de credores, pelo que, arguiu que na condição de devedora, 

possui legitimidade para atuar no pólo ativo do incidente, razão pela qual 

pugnou pela reforma da decisão recorrida. Não merece guarida o pedido 

de habilitação de crédito ser considerado como impugnação a relação de 

credores, tendo em vista que são procedimentos totalmente diferentes. A 

recorrente deveria ter realizado a impugnação no prazo de 10 dias a 

contar da publicação do edital em que há a relação de credores, conforme 

o disposto no artigo 8º da Lei nº. 11.101/05, porém, tal requisito não foi 

observado pela agravante. Dessa forma, imperiosa a manutenção da 

decisão agravada, uma vez que a Juíza singular agiu com irretocável 

acerto ao determinar a falta de legitimidade da recuperanda para pleitear a 

habilitação de crédito de terceiro em sua própria recuperação judicial. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS – Agravo de 

Instrumento, Nº 70075734590, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes 

da Silva, j. 14.12.2017, p. 18.12.2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. 

FACULDADE DO CREDOR. RECURSO DA RECUPERANDA. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. Trata-se de 

agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela 

magistrada a quo, que julgou improcedente a ação. A habilitação do crédito 

é providência que cabe ao credor, mas que a este não se impõe. Caso 

decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca 

individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei, conforme 

entendimento da colenda Corte Superior. A empresa recuperanda não 

possui legitimidade para recorrer da sentença que indeferiu, extinguiu ou 

julgou improcedente o pedido de habilitação, uma vez que o interesse é 

exclusivamente do titular do crédito, que optou por não recorrer, o que 

infirma concordância indireta com a decisão que deu pela extinção do 

pedido de habilitação. Desta feita, diante da ausência de legitimidade 

recursal, o presente recurso não merece ser conhecido, forte no disposto 

no artigo 485, inciso VI, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO VIA DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS - AI: 70077361178 RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Sexta Câmara Cível, j. 26.04.2018, p. 

30.04.2018). RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA POSTERIOR À 

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE 

CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR 

PRETERIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE 

EXTINGUIU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO. RECURSO DA RECUPERANDA. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. (...) 4. "A 

habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. 

Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na 

busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 

114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Ilegitimidade recursal da empresa 

recuperanda para recorrer da decisão que extinguiu o pedido de 

habilitação, uma vez que a habilitação retardatária, quando cabível, atende 

ao interesse exclusivo do credor preterido. 6. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO (RECURSO ESPECIAL Nº. 1.443.388 - RS (2014/0062107-3) 

RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; D. Julgamento: 

03/04/2017). Aliás, o art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 prevê, 

expressamente, que os credores detêm legitimidade para a habilitação dos 

seus créditos diretamente ao Administrador Judicial: “Art. 7º A verificação 

dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros 

contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos 

documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar 

com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1º Publicado 

o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta 

Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao 

administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos 

créditos relacionados”. Assim, o interesse em promover a habilitação na 

recuperação judicial é exclusivo do titular do crédito, uma vez que 

“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico”, nos termos do artigo 18 do Código 

de Processo Civil. De fato, consoante aponta Manoel Justino Bezerra Filho: 

“o interesse para manifestar-se contra a legitimidade, importância ou 

classificação do crédito relacionado é de qualquer credor, do devedor, 

seus sócios ou o Ministério Público. No entanto, apenas tem interesse para 

apontar ausência do crédito o próprio titular do crédito, vez que ninguém 

pode pleitear direito alheio em nome próprio.” (Lei de Recuperação de 

Empresas e Falência Lei 11.101/05 Comentada artigo por artigo, 14ª 

Edição, Editora Revista do Tribunais, 2019, p. 99/100). Convém destacar, 

ainda, que, por se tratar de uma matéria de ordem pública, a ilegitimidade 

“ad causam” pode ser reconhecida em qualquer momento e grau de 

jurisdição, inclusive de ofício, ou seja, independentemente de 

pronunciamento das partes. Ante o exposto, com fulcro no artigo 330, 

inciso II, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, ante a ilegitimidade ativa "ad causam", julgo extinto o 

processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao recolhimento das 

custas de distribuição, pois o fato do Grupo se encontrar em recuperação 

judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da Justiça, uma vez 

sua concessão está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. Ademais, embora 

evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o valor das custas 

processuais referente ao presente incidente é manifestamente irrisório 

diante da estrutura econômico-financeira do grupo em recuperação. Sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de triangulação 

processual. Publique-se. Intime. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 28 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013184-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.R. DICONO CONTABILIDADE - ME (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013184-17.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ajuizada por Alessandro Nicoli, 

Alessandro Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda, componentes do 

Grupo Nicoli – Em Recuperação Judicial, referente ao crédito de LR Dicono 

Contabilidade - ME, indicando que o referido crédito não foi arrolado na 

petição inicial. Aduz que o crédito advém de contrato firmado em 

29.09.2017, restando pendente o pagamento da quantia de R$ 400.00,00 

(quatrocentos mil reais), na classe ME/EPP. Assim, pretendem a retificação 

da lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial para reincluir o 

aludido crédito. Com a inicial, foram juntados os documentos de ID. 

25196126/25196134. É O BREVE RELATO. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifica-se que, embora os recuperandos tenham ingressado com 

“impugnação ao crédito”, trata-se na verdade de pedido de habilitação de 

crédito, uma vez que a devedora pretende a inclusão do crédito de credor, 

representado pelo contrato de prestação de serviços acostados aos 

autos. Ocorre que, falta aos recuperandos legitimidade para pleitear 

habilitação de crédito de terceiro em sua própria recuperação judicial. 

Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

VEDAÇÃO DE A PARTE AUTORA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO 

ALHEIO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão 

proferida pela magistrada "a quo", que elencou a falta de legitimidade da 

recuperanda para pleitear a habilitação de crédito de terceiro em sua 

própria recuperação judicial e, de conseguinte, julgou extinto o feito. O 

artigo 7º da Lei nº. 11.101/05, em seu § 1º, estipula que somente o credor 

detém legitimidade para habilitar o seu crédito diretamente ao administrador 

judicial. No caso em comento, a recorrente sustentou que a decisão 

agravada não merece ser mantida, uma vez que a habilitação de crédito 

postulada deve ser considerada retardatária e recebida como impugnação 

à relação de credores, pelo que, arguiu que na condição de devedora, 

possui legitimidade para atuar no pólo ativo do incidente, razão pela qual 

pugnou pela reforma da decisão recorrida. Não merece guarida o pedido 

de habilitação de crédito ser considerado como impugnação a relação de 

credores, tendo em vista que são procedimentos totalmente diferentes. A 

recorrente deveria ter realizado a impugnação no prazo de 10 dias a 

contar da publicação do edital em que há a relação de credores, conforme 

o disposto no artigo 8º da Lei nº. 11.101/05, porém, tal requisito não foi 

observado pela agravante. Dessa forma, imperiosa a manutenção da 

decisão agravada, uma vez que a Juíza singular agiu com irretocável 

acerto ao determinar a falta de legitimidade da recuperanda para pleitear a 

habilitação de crédito de terceiro em sua própria recuperação judicial. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS – Agravo de 

Instrumento, Nº 70075734590, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes 

da Silva, j. 14.12.2017, p. 18.12.2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. 

FACULDADE DO CREDOR. RECURSO DA RECUPERANDA. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. Trata-se de 

agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela 

magistrada a quo, que julgou improcedente a ação. A habilitação do crédito 

é providência que cabe ao credor, mas que a este não se impõe. Caso 

decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca 

individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei, conforme 

entendimento da colenda Corte Superior. A empresa recuperanda não 

possui legitimidade para recorrer da sentença que indeferiu, extinguiu ou 

julgou improcedente o pedido de habilitação, uma vez que o interesse é 

exclusivamente do titular do crédito, que optou por não recorrer, o que 

infirma concordância indireta com a decisão que deu pela extinção do 
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pedido de habilitação. Desta feita, diante da ausência de legitimidade 

recursal, o presente recurso não merece ser conhecido, forte no disposto 

no artigo 485, inciso VI, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO VIA DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS - AI: 70077361178 RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Sexta Câmara Cível, j. 26.04.2018, p. 

30.04.2018). RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA POSTERIOR À 

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE 

CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR 

PRETERIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE 

EXTINGUIU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO. RECURSO DA RECUPERANDA. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. (...) 4. "A 

habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. 

Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na 

busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 

114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Ilegitimidade recursal da empresa 

recuperanda para recorrer da decisão que extinguiu o pedido de 

habilitação, uma vez que a habilitação retardatária, quando cabível, atende 

ao interesse exclusivo do credor preterido. 6. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO (RECURSO ESPECIAL Nº. 1.443.388 - RS (2014/0062107-3) 

RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; D. Julgamento: 

03/04/2017). Aliás, o art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 prevê, 

expressamente, que os credores detêm legitimidade para a habilitação dos 

seus créditos diretamente ao Administrador Judicial: “Art. 7º A verificação 

dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros 

contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos 

documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar 

com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1º Publicado 

o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta 

Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao 

administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos 

créditos relacionados”. Assim, o interesse em promover a habilitação na 

recuperação judicial é exclusivo do titular do crédito, uma vez que 

“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico”, nos termos do artigo 18 do Código 

de Processo Civil. De fato, consoante aponta Manoel Justino Bezerra Filho: 

“o interesse para manifestar-se contra a legitimidade, importância ou 

classificação do crédito relacionado é de qualquer credor, do devedor, 

seus sócios ou o Ministério Público. No entanto, apenas tem interesse para 

apontar ausência do crédito o próprio titular do crédito, vez que ninguém 

pode pleitear direito alheio em nome próprio.” (Lei de Recuperação de 

Empresas e Falência Lei 11.101/05 Comentada artigo por artigo, 14ª 

Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2019, p. 99/100). Convém destacar, 

ainda, que, por se tratar de uma matéria de ordem pública, a ilegitimidade 

“ad causam” pode ser reconhecida em qualquer momento e grau de 

jurisdição, inclusive de ofício, ou seja, independentemente de 

pronunciamento das partes. Ante o exposto, com fulcro no artigo 330, 

inciso II, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, ante a ilegitimidade ativa "ad causam", julgo extinto o 

processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao recolhimento das 

custas de distribuição, pois o fato do Grupo se encontrar em recuperação 

judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da Justiça, uma vez 

sua concessão está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. Ademais, embora 

evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o valor das custas 

processuais referente ao presente incidente é manifestamente irrisório 

diante da estrutura econômico-financeira do grupo em recuperação. Sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de triangulação 

processual. Publique-se. Intime. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 28 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013187-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI JOSE CHIARELLO (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013187-69.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ajuizada por Alessandro Nicoli, 

Alessandro Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda, componentes do 

Grupo Nicoli – Em Recuperação Judicial, referente ao crédito de Neri José 

Chiarello, indicando que o referido crédito não foi arrolado na petição 

inicial. Aduz que o crédito advém de Confissão de Dívida com Garantia 

Pignoratícia, datada de 05.02.2019, totalizando R$ 3.807.188,65 (três 

milhões oitocentos e sete mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e 

cinco centavos), pertencentes à classe garantia real. Assim, pretendem a 

retificação da lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial para 

reincluir o aludido crédito. Com a inicial, foram juntados os documentos de 

ID. 25197847/25197850. É O BREVE RELATO. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifica-se que, embora os recuperandos tenham ingressado com 

“impugnação ao crédito”, trata-se na verdade de pedido de habilitação de 

crédito, uma vez que os devedores pretendem a inclusão do crédito de 

credor, representado pelo instrumento particular de confissão de dívida 

acostados aos autos. Ocorre que, falta aos recuperandos legitimidade 

para pleitear habilitação de crédito de terceiro em sua própria recuperação 

judicial. Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

VEDAÇÃO DE A PARTE AUTORA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO 

ALHEIO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão 

proferida pela magistrada "a quo", que elencou a falta de legitimidade da 

recuperanda para pleitear a habilitação de crédito de terceiro em sua 

própria recuperação judicial e, de conseguinte, julgou extinto o feito. O 

artigo 7º da Lei nº. 11.101/05, em seu § 1º, estipula que somente o credor 

detém legitimidade para habilitar o seu crédito diretamente ao administrador 

judicial. No caso em comento, a recorrente sustentou que a decisão 

agravada não merece ser mantida, uma vez que a habilitação de crédito 

postulada deve ser considerada retardatária e recebida como impugnação 

à relação de credores, pelo que, arguiu que na condição de devedora, 

possui legitimidade para atuar no pólo ativo do incidente, razão pela qual 

pugnou pela reforma da decisão recorrida. Não merece guarida o pedido 

de habilitação de crédito ser considerado como impugnação a relação de 

credores, tendo em vista que são procedimentos totalmente diferentes. A 

recorrente deveria ter realizado a impugnação no prazo de 10 dias a 

contar da publicação do edital em que há a relação de credores, conforme 

o disposto no artigo 8º da Lei nº. 11.101/05, porém, tal requisito não foi 

observado pela agravante. Dessa forma, imperiosa a manutenção da 

decisão agravada, uma vez que a Juíza singular agiu com irretocável 

acerto ao determinar a falta de legitimidade da recuperanda para pleitear a 

habilitação de crédito de terceiro em sua própria recuperação judicial. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS – Agravo de 

Instrumento, Nº 70075734590, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes 

da Silva, j. 14.12.2017, p. 18.12.2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. 

FACULDADE DO CREDOR. RECURSO DA RECUPERANDA. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. Trata-se de 

agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela 

magistrada a quo, que julgou improcedente a ação. A habilitação do crédito 

é providência que cabe ao credor, mas que a este não se impõe. Caso 

decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca 

individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei, conforme 

entendimento da colenda Corte Superior. A empresa recuperanda não 

possui legitimidade para recorrer da sentença que indeferiu, extinguiu ou 

julgou improcedente o pedido de habilitação, uma vez que o interesse é 

exclusivamente do titular do crédito, que optou por não recorrer, o que 

infirma concordância indireta com a decisão que deu pela extinção do 

pedido de habilitação. Desta feita, diante da ausência de legitimidade 

recursal, o presente recurso não merece ser conhecido, forte no disposto 

no artigo 485, inciso VI, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO VIA DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS - AI: 70077361178 RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Sexta Câmara Cível, j. 26.04.2018, p. 

30.04.2018). RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA POSTERIOR À 

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE 

CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR 

PRETERIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE 

EXTINGUIU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO. RECURSO DA RECUPERANDA. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. (...) 4. "A 
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habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. 

Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na 

busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 

114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Ilegitimidade recursal da empresa 

recuperanda para recorrer da decisão que extinguiu o pedido de 

habilitação, uma vez que a habilitação retardatária, quando cabível, atende 

ao interesse exclusivo do credor preterido. 6. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO (RECURSO ESPECIAL Nº. 1.443.388 - RS (2014/0062107-3) 

RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; D. Julgamento: 

03/04/2017). Aliás, o art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 prevê, 

expressamente, que os credores detêm legitimidade para a habilitação dos 

seus créditos diretamente ao Administrador Judicial: “Art. 7º A verificação 

dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros 

contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos 

documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar 

com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1º Publicado 

o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta 

Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao 

administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos 

créditos relacionados”. Assim, o interesse em promover a habilitação na 

recuperação judicial é exclusivo do titular do crédito, uma vez que 

“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico”, nos termos do artigo 18 do Código 

de Processo Civil. De fato, consoante aponta Manoel Justino Bezerra Filho: 

“o interesse para manifestar-se contra a legitimidade, importância ou 

classificação do crédito relacionado é de qualquer credor, do devedor, 

seus sócios ou o Ministério Público. No entanto, apenas tem interesse para 

apontar ausência do crédito o próprio titular do crédito, vez que ninguém 

pode pleitear direito alheio em nome próprio.” (Lei de Recuperação de 

Empresas e Falência Lei 11.101/05 Comentada artigo por artigo, 14ª 

Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2019, p. 99/100). Convém destacar, 

ainda, que, por se tratar de uma matéria de ordem pública, a ilegitimidade 

“ad causam” pode ser reconhecida em qualquer momento e grau de 

jurisdição, inclusive de ofício, ou seja, independentemente de 

pronunciamento das partes. Ante o exposto, com fulcro no artigo 330, 

inciso II, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, ante a ilegitimidade ativa "ad causam", julgo extinto o 

processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao recolhimento das 

custas de distribuição, pois o fato do Grupo se encontrar em recuperação 

judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da Justiça, uma vez 

sua concessão está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. Ademais, embora 

evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o valor das custas 

processuais referente ao presente incidente é manifestamente irrisório 

diante da estrutura econômico-financeira do grupo em recuperação. Sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de triangulação 

processual. Publique-se. Intime. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 28 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013190-24.2019.8.11.0015

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:

PORTO CEREAIS AGROCOMERCIAL EIRELI (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013190-24.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ajuizada por Alessandro Nicoli, 

Alessandro Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda, componentes do 

Grupo Nicoli – Em Recuperação Judicial, referente ao crédito de PORTO 

CEREAIS AGROCOMERCIAL EIREILI, indicando que o referido crédito não 

foi arrolado na petição inicial. Aduz que o crédito advém de contrato de 

compra e venda de soja em grãos, totalizando R$ 210.000,00 (duzentos e 

dez mil reais), na classe quirografário. Assim, pretendem a retificação da 

lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial para reincluir o 

aludido crédito. Com a inicial, foram juntados os documentos de ID. 

25198621/25198622. É O BREVE RELATO. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifica-se que, embora os recuperandos tenham ingressado com 

“impugnação ao crédito”, trata-se na verdade de pedido de habilitação de 

crédito, uma vez que os devedores pretendem a inclusão do crédito de 

credor, representado pelo contrato de compra e venda acostados aos 

autos. Ocorre que, falta aos recuperandos legitimidade para pleitear 

habilitação de crédito de terceiro em sua própria recuperação judicial. 

Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

VEDAÇÃO DE A PARTE AUTORA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO 

ALHEIO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão 

proferida pela magistrada "a quo", que elencou a falta de legitimidade da 

recuperanda para pleitear a habilitação de crédito de terceiro em sua 

própria recuperação judicial e, de conseguinte, julgou extinto o feito. O 

artigo 7º da Lei nº. 11.101/05, em seu § 1º, estipula que somente o credor 

detém legitimidade para habilitar o seu crédito diretamente ao administrador 

judicial. No caso em comento, a recorrente sustentou que a decisão 

agravada não merece ser mantida, uma vez que a habilitação de crédito 

postulada deve ser considerada retardatária e recebida como impugnação 

à relação de credores, pelo que, arguiu que na condição de devedora, 

possui legitimidade para atuar no pólo ativo do incidente, razão pela qual 

pugnou pela reforma da decisão recorrida. Não merece guarida o pedido 

de habilitação de crédito ser considerado como impugnação a relação de 

credores, tendo em vista que são procedimentos totalmente diferentes. A 

recorrente deveria ter realizado a impugnação no prazo de 10 dias a 

contar da publicação do edital em que há a relação de credores, conforme 

o disposto no artigo 8º da Lei nº. 11.101/05, porém, tal requisito não foi 

observado pela agravante. Dessa forma, imperiosa a manutenção da 

decisão agravada, uma vez que a Juíza singular agiu com irretocável 

acerto ao determinar a falta de legitimidade da recuperanda para pleitear a 

habilitação de crédito de terceiro em sua própria recuperação judicial. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS – Agravo de 

Instrumento, Nº 70075734590, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes 

da Silva, j. 14.12.2017, p. 18.12.2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. 

FACULDADE DO CREDOR. RECURSO DA RECUPERANDA. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. Trata-se de 

agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela 

magistrada a quo, que julgou improcedente a ação. A habilitação do crédito 

é providência que cabe ao credor, mas que a este não se impõe. Caso 

decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca 

individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei, conforme 

entendimento da colenda Corte Superior. A empresa recuperanda não 

possui legitimidade para recorrer da sentença que indeferiu, extinguiu ou 

julgou improcedente o pedido de habilitação, uma vez que o interesse é 

exclusivamente do titular do crédito, que optou por não recorrer, o que 

infirma concordância indireta com a decisão que deu pela extinção do 

pedido de habilitação. Desta feita, diante da ausência de legitimidade 

recursal, o presente recurso não merece ser conhecido, forte no disposto 

no artigo 485, inciso VI, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO VIA DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS - AI: 70077361178 RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Sexta Câmara Cível, j. 26.04.2018, p. 

30.04.2018). RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA POSTERIOR À 

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE 

CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR 

PRETERIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE 

EXTINGUIU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO. RECURSO DA RECUPERANDA. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. (...) 4. "A 

habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. 

Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na 

busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 

114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Ilegitimidade recursal da empresa 

recuperanda para recorrer da decisão que extinguiu o pedido de 

habilitação, uma vez que a habilitação retardatária, quando cabível, atende 

ao interesse exclusivo do credor preterido. 6. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO (RECURSO ESPECIAL Nº. 1.443.388 - RS (2014/0062107-3) 

RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; D. Julgamento: 

03/04/2017). Aliás, o art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 prevê, 

expressamente, que os credores detêm legitimidade para a habilitação dos 
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seus créditos diretamente ao Administrador Judicial: “Art. 7º A verificação 

dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros 

contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos 

documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar 

com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1º Publicado 

o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta 

Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao 

administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos 

créditos relacionados”. Assim, o interesse em promover a habilitação na 

recuperação judicial é exclusivo do titular do crédito, uma vez que 

“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico”, nos termos do artigo 18 do Código 

de Processo Civil. De fato, consoante aponta Manoel Justino Bezerra Filho: 

“o interesse para manifestar-se contra a legitimidade, importância ou 

classificação do crédito relacionado é de qualquer credor, do devedor, 

seus sócios ou o Ministério Público. No entanto, apenas tem interesse para 

apontar ausência do crédito o próprio titular do crédito, vez que ninguém 

pode pleitear direito alheio em nome próprio.” (Lei de Recuperação de 

Empresas e Falência Lei 11.101/05 Comentada artigo por artigo, 14ª 

Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2019, p. 99/100). Convém destacar, 

ainda, que, por se tratar de uma matéria de ordem pública, a ilegitimidade 

“ad causam” pode ser reconhecida em qualquer momento e grau de 

jurisdição, inclusive de ofício, ou seja, independentemente de 

pronunciamento das partes. Ante o exposto, com fulcro no artigo 330, 

inciso II, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, ante a ilegitimidade ativa "ad causam", julgo extinto o 

processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao recolhimento das 

custas de distribuição, pois o fato do Grupo se encontrar em recuperação 

judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da Justiça, uma vez 

sua concessão está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. Ademais, embora 

evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o valor das custas 

processuais referente ao presente incidente é manifestamente irrisório 

diante da estrutura econômico-financeira do grupo em recuperação. Sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de triangulação 

processual. Publique-se. Intime. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 28 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013194-61.2019.8.11.0015

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:

ADALBERTO RESENDE DE SOUZA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013194-61.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ajuizada por Alessandro Nicoli, 

Alessandro Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda, componentes do 

Grupo Nicoli – Em Recuperação Judicial, referente ao crédito de Adalberto 

Resende de Souza, indicando que o referido crédito não foi arrolado na 

petição inicial. Aduz que o crédito advém da CPR n. 028/02/2019, referente 

a 812 (oitocentos e doze) sacas de soja, totalizando R$ 48.720,00 

(quarenta e oito mil setecentos e vinte reais), na classe quirografária. 

Assim, pretendem a retificação da lista de credores elaborada pelo 

Administrador Judicial para reincluir o aludido crédito. Com a inicial, foram 

juntados os documentos de ID. 25200275/25200277. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, embora os recuperandos 

tenham ingressado com “impugnação ao crédito”, trata-se na verdade de 

habilitação de crédito, uma vez que pretendem a inclusão do crédito de 

credor, representado pela cédula de produto rural acostada aos autos. 

Ocorre que, falta aos recuperandos legitimidade para pleitear inclusão de 

crédito de terceiro em sua própria recuperação judicial. Nesse sentido é o 

posicionamento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. VEDAÇÃO DE A PARTE 

AUTORA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. Trata-se de 

agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela 

magistrada "a quo", que elencou a falta de legitimidade da recuperanda 

para pleitear a habilitação de crédito de terceiro em sua própria 

recuperação judicial e, de conseguinte, julgou extinto o feito. O artigo 7º da 

Lei nº. 11.101/05, em seu § 1º, estipula que somente o credor detém 

legitimidade para habilitar o seu crédito diretamente ao administrador 

judicial. No caso em comento, a recorrente sustentou que a decisão 

agravada não merece ser mantida, uma vez que a habilitação de crédito 

postulada deve ser considerada retardatária e recebida como impugnação 

à relação de credores, pelo que, arguiu que na condição de devedora, 

possui legitimidade para atuar no pólo ativo do incidente, razão pela qual 

pugnou pela reforma da decisão recorrida. Não merece guarida o pedido 

de habilitação de crédito ser considerado como impugnação a relação de 

credores, tendo em vista que são procedimentos totalmente diferentes. A 

recorrente deveria ter realizado a impugnação no prazo de 10 dias a 

contar da publicação do edital em que há a relação de credores, conforme 

o disposto no artigo 8º da Lei nº. 11.101/05, porém, tal requisito não foi 

observado pela agravante. Dessa forma, imperiosa a manutenção da 

decisão agravada, uma vez que a Juíza singular agiu com irretocável 

acerto ao determinar a falta de legitimidade da recuperanda para pleitear a 

habilitação de crédito de terceiro em sua própria recuperação judicial. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS – Agravo de 

Instrumento, Nº 70075734590, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes 

da Silva, j. 14.12.2017, p. 18.12.2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. 

FACULDADE DO CREDOR. RECURSO DA RECUPERANDA. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. Trata-se de 

agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela 

magistrada a quo, que julgou improcedente a ação. A habilitação do crédito 

é providência que cabe ao credor, mas que a este não se impõe. Caso 

decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca 

individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei, conforme 

entendimento da colenda Corte Superior. A empresa recuperanda não 

possui legitimidade para recorrer da sentença que indeferiu, extinguiu ou 

julgou improcedente o pedido de habilitação, uma vez que o interesse é 

exclusivamente do titular do crédito, que optou por não recorrer, o que 

infirma concordância indireta com a decisão que deu pela extinção do 

pedido de habilitação. Desta feita, diante da ausência de legitimidade 

recursal, o presente recurso não merece ser conhecido, forte no disposto 

no artigo 485, inciso VI, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO VIA DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS - AI: 70077361178 RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Sexta Câmara Cível, j. 26.04.2018, p. 

30.04.2018). RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA POSTERIOR À 

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE 

CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR 

PRETERIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE 

EXTINGUIU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO. RECURSO DA RECUPERANDA. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. (...) 4. "A 

habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. 

Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na 

busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 

114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Ilegitimidade recursal da empresa 

recuperanda para recorrer da decisão que extinguiu o pedido de 

habilitação, uma vez que a habilitação retardatária, quando cabível, atende 

ao interesse exclusivo do credor preterido. 6. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO (RECURSO ESPECIAL Nº. 1.443.388 - RS (2014/0062107-3) 

RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; D. Julgamento: 

03/04/2017). Aliás, o art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 prevê, 

expressamente, que os credores detêm legitimidade para a habilitação dos 

seus créditos diretamente ao Administrador Judicial: “Art. 7º A verificação 

dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros 

contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos 

documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar 

com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1º Publicado 

o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta 

Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao 

administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos 

créditos relacionados”. Assim, o interesse em promover a habilitação na 

recuperação judicial é exclusivo do titular do crédito, uma vez que 

“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 
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autorizado pelo ordenamento jurídico”, nos termos do artigo 18 do Código 

de Processo Civil. De fato, consoante aponta Manoel Justino Bezerra Filho: 

“o interesse para manifestar-se contra a legitimidade, importância ou 

classificação do crédito relacionado é de qualquer credor, do devedor, 

seus sócios ou o Ministério Público. No entanto, apenas tem interesse para 

apontar ausência do crédito o próprio titular do crédito, vez que ninguém 

pode pleitear direito alheio em nome próprio.” (Lei de Recuperação de 

Empresas e Falência Lei 11.101/05 Comentada artigo por artigo, 14ª 

Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2019, p. 99/100). Convém destacar, 

ainda, que, por se tratar de uma matéria de ordem pública, a ilegitimidade 

“ad causam” pode ser reconhecida em qualquer momento e grau de 

jurisdição, inclusive de ofício, ou seja, independentemente de 

pronunciamento das partes. Ante o exposto, com fulcro no artigo 330, 

inciso II, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, ante a ilegitimidade ativa "ad causam", julgo extinto o 

processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao recolhimento das 

custas de distribuição, pois o fato do Grupo se encontrar em recuperação 

judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da Justiça, uma vez 

sua concessão está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. Ademais, embora 

evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o valor das custas 

processuais referente ao presente incidente é manifestamente irrisório 

diante da estrutura econômico-financeira do grupo em recuperação. Sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de triangulação 

processual. Publique-se. Intime. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 28 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013203-23.2019.8.11.0015

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:

MARCIO BARSANULFO CINTRA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013203-23.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ajuizada por Alessandro Nicoli, 

Alessandro Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda, componentes do 

Grupo Nicoli – Em Recuperação Judicial, referente ao crédito de Marcio 

Barsanulfo Cintra, indicando que o referido crédito não foi arrolado na 

petição inicial. Aduz que o crédito advém de relação negocial entabulada 

entre as partes, no valor de R$ 279.588,00 (duzentos e setenta e nove mil 

quinhentos e oitenta e oito reais). Assim, pretendem a retificação da lista 

de credores elaborada pelo Administrador Judicial para reincluir o aludido 

crédito. Com a inicial, foram juntados os documentos de ID. 25201579. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, embora 

os recuperandos tenham ingressado com “impugnação ao crédito”, 

trata-se na verdade de habilitação de crédito, uma vez que pretendem a 

inclusão do crédito do credor conforme indicado na peça inicial, não sendo 

apresentados os documentos representativos do aludido crédito. Ocorre 

que, falta aos recuperandos legitimidade para pleitear inclusão de crédito 

de terceiro em sua própria recuperação judicial. Nesse sentido é o 

posicionamento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. VEDAÇÃO DE A PARTE 

AUTORA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. Trata-se de 

agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela 

magistrada "a quo", que elencou a falta de legitimidade da recuperanda 

para pleitear a habilitação de crédito de terceiro em sua própria 

recuperação judicial e, de conseguinte, julgou extinto o feito. O artigo 7º da 

Lei nº. 11.101/05, em seu § 1º, estipula que somente o credor detém 

legitimidade para habilitar o seu crédito diretamente ao administrador 

judicial. No caso em comento, a recorrente sustentou que a decisão 

agravada não merece ser mantida, uma vez que a habilitação de crédito 

postulada deve ser considerada retardatária e recebida como impugnação 

à relação de credores, pelo que, arguiu que na condição de devedora, 

possui legitimidade para atuar no pólo ativo do incidente, razão pela qual 

pugnou pela reforma da decisão recorrida. Não merece guarida o pedido 

de habilitação de crédito ser considerado como impugnação a relação de 

credores, tendo em vista que são procedimentos totalmente diferentes. A 

recorrente deveria ter realizado a impugnação no prazo de 10 dias a 

contar da publicação do edital em que há a relação de credores, conforme 

o disposto no artigo 8º da Lei nº. 11.101/05, porém, tal requisito não foi 

observado pela agravante. Dessa forma, imperiosa a manutenção da 

decisão agravada, uma vez que a Juíza singular agiu com irretocável 

acerto ao determinar a falta de legitimidade da recuperanda para pleitear a 

habilitação de crédito de terceiro em sua própria recuperação judicial. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS – Agravo de 

Instrumento, Nº 70075734590, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes 

da Silva, j. 14.12.2017, p. 18.12.2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. 

FACULDADE DO CREDOR. RECURSO DA RECUPERANDA. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. Trata-se de 

agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela 

magistrada a quo, que julgou improcedente a ação. A habilitação do crédito 

é providência que cabe ao credor, mas que a este não se impõe. Caso 

decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca 

individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei, conforme 

entendimento da colenda Corte Superior. A empresa recuperanda não 

possui legitimidade para recorrer da sentença que indeferiu, extinguiu ou 

julgou improcedente o pedido de habilitação, uma vez que o interesse é 

exclusivamente do titular do crédito, que optou por não recorrer, o que 

infirma concordância indireta com a decisão que deu pela extinção do 

pedido de habilitação. Desta feita, diante da ausência de legitimidade 

recursal, o presente recurso não merece ser conhecido, forte no disposto 

no artigo 485, inciso VI, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO VIA DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS - AI: 70077361178 RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Sexta Câmara Cível, j. 26.04.2018, p. 

30.04.2018). RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA POSTERIOR À 

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE 

CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR 

PRETERIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE 

EXTINGUIU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO. RECURSO DA RECUPERANDA. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. (...) 4. "A 

habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. 

Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na 

busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 

114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Ilegitimidade recursal da empresa 

recuperanda para recorrer da decisão que extinguiu o pedido de 

habilitação, uma vez que a habilitação retardatária, quando cabível, atende 

ao interesse exclusivo do credor preterido. 6. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO (RECURSO ESPECIAL Nº. 1.443.388 - RS (2014/0062107-3) 

RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; D. Julgamento: 

03/04/2017). Aliás, o art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 prevê, 

expressamente, que os credores detêm legitimidade para a habilitação dos 

seus créditos diretamente ao Administrador Judicial: “Art. 7º A verificação 

dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros 

contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos 

documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar 

com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1º Publicado 

o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta 

Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao 

administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos 

créditos relacionados”. Assim, o interesse em promover a habilitação na 

recuperação judicial é exclusivo do titular do crédito, uma vez que 

“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico”, nos termos do artigo 18 do Código 

de Processo Civil. De fato, consoante aponta Manoel Justino Bezerra Filho: 

“o interesse para manifestar-se contra a legitimidade, importância ou 

classificação do crédito relacionado é de qualquer credor, do devedor, 

seus sócios ou o Ministério Público. No entanto, apenas tem interesse para 

apontar ausência do crédito o próprio titular do crédito, vez que ninguém 

pode pleitear direito alheio em nome próprio.” (Lei de Recuperação de 

Empresas e Falência Lei 11.101/05 Comentada artigo por artigo, 14ª 

Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2019, p. 99/100). Convém destacar, 

ainda, que, por se tratar de uma matéria de ordem pública, a ilegitimidade 

“ad causam” pode ser reconhecida em qualquer momento e grau de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 153 de 389



jurisdição, inclusive de ofício, ou seja, independentemente de 

pronunciamento das partes. Ante o exposto, com fulcro no artigo 330, 

inciso II, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, ante a ilegitimidade ativa "ad causam", julgo extinto o 

processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao recolhimento das 

custas de distribuição, pois o fato do Grupo se encontrar em recuperação 

judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da Justiça, uma vez 

sua concessão está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. Ademais, embora 

evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o valor das custas 

processuais referente ao presente incidente é manifestamente irrisório 

diante da estrutura econômico-financeira do grupo em recuperação. Sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de triangulação 

processual. Publique-se. Intime. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 28 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013189-39.2019.8.11.0015

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:

TRANSPRANCHA TRANSPORTES LTDA - ME (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013189-39.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ajuizada por Alessandro Nicoli, 

Alessandro Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda, componentes do 

Grupo Nicoli – Em Recuperação Judicial, referente ao crédito de 

TRANSPRANCHA TRANSPORTES LTDA EPP, indicando que o referido 

crédito não foi arrolado na petição inicial. Aduz que o crédito advém de 

contrato de prestação de serviços de colheita, totalizando R$ 308.000,00 

(trezentos e oito mil reais), na classe ME/EPP. Assim, pretendem a 

retificação da lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial para 

reincluir o aludido crédito. Com a inicial, foram juntados os documentos de 

ID. 25197787/25197790. É O BREVE RELATO. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifica-se que, embora os recuperandos tenham ingressado com 

“impugnação ao crédito”, trata-se na verdade de habilitação de crédito, 

uma vez que pretendem a inclusão do crédito de credor, representado 

pelo contrato de prestação de serviços acostados aos autos. Ocorre que, 

falta aos recuperandos legitimidade para pleitear inclusão de crédito de 

terceiro em sua própria recuperação judicial. Nesse sentido é o 

posicionamento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. VEDAÇÃO DE A PARTE 

AUTORA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. Trata-se de 

agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela 

magistrada "a quo", que elencou a falta de legitimidade da recuperanda 

para pleitear a habilitação de crédito de terceiro em sua própria 

recuperação judicial e, de conseguinte, julgou extinto o feito. O artigo 7º da 

Lei nº. 11.101/05, em seu § 1º, estipula que somente o credor detém 

legitimidade para habilitar o seu crédito diretamente ao administrador 

judicial. No caso em comento, a recorrente sustentou que a decisão 

agravada não merece ser mantida, uma vez que a habilitação de crédito 

postulada deve ser considerada retardatária e recebida como impugnação 

à relação de credores, pelo que, arguiu que na condição de devedora, 

possui legitimidade para atuar no pólo ativo do incidente, razão pela qual 

pugnou pela reforma da decisão recorrida. Não merece guarida o pedido 

de habilitação de crédito ser considerado como impugnação a relação de 

credores, tendo em vista que são procedimentos totalmente diferentes. A 

recorrente deveria ter realizado a impugnação no prazo de 10 dias a 

contar da publicação do edital em que há a relação de credores, conforme 

o disposto no artigo 8º da Lei nº. 11.101/05, porém, tal requisito não foi 

observado pela agravante. Dessa forma, imperiosa a manutenção da 

decisão agravada, uma vez que a Juíza singular agiu com irretocável 

acerto ao determinar a falta de legitimidade da recuperanda para pleitear a 

habilitação de crédito de terceiro em sua própria recuperação judicial. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS – Agravo de 

Instrumento, Nº 70075734590, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes 

da Silva, j. 14.12.2017, p. 18.12.2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. 

FACULDADE DO CREDOR. RECURSO DA RECUPERANDA. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. Trata-se de 

agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela 

magistrada a quo, que julgou improcedente a ação. A habilitação do crédito 

é providência que cabe ao credor, mas que a este não se impõe. Caso 

decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca 

individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei, conforme 

entendimento da colenda Corte Superior. A empresa recuperanda não 

possui legitimidade para recorrer da sentença que indeferiu, extinguiu ou 

julgou improcedente o pedido de habilitação, uma vez que o interesse é 

exclusivamente do titular do crédito, que optou por não recorrer, o que 

infirma concordância indireta com a decisão que deu pela extinção do 

pedido de habilitação. Desta feita, diante da ausência de legitimidade 

recursal, o presente recurso não merece ser conhecido, forte no disposto 

no artigo 485, inciso VI, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO VIA DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS - AI: 70077361178 RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Sexta Câmara Cível, j. 26.04.2018, p. 

30.04.2018). RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA POSTERIOR À 

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE 

CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR 

PRETERIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE 

EXTINGUIU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO. RECURSO DA RECUPERANDA. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. (...) 4. "A 

habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. 

Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na 

busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 

114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Ilegitimidade recursal da empresa 

recuperanda para recorrer da decisão que extinguiu o pedido de 

habilitação, uma vez que a habilitação retardatária, quando cabível, atende 

ao interesse exclusivo do credor preterido. 6. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO (RECURSO ESPECIAL Nº. 1.443.388 - RS (2014/0062107-3) 

RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; D. Julgamento: 

03/04/2017). Aliás, o art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 prevê, 

expressamente, que os credores detêm legitimidade para a habilitação dos 

seus créditos diretamente ao Administrador Judicial: “Art. 7º A verificação 

dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros 

contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos 

documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar 

com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1º Publicado 

o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta 

Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao 

administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos 

créditos relacionados”. Assim, o interesse em promover a habilitação na 

recuperação judicial é exclusivo do titular do crédito, uma vez que 

“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico”, nos termos do artigo 18 do Código 

de Processo Civil. De fato, consoante aponta Manoel Justino Bezerra Filho: 

“o interesse para manifestar-se contra a legitimidade, importância ou 

classificação do crédito relacionado é de qualquer credor, do devedor, 

seus sócios ou o Ministério Público. No entanto, apenas tem interesse para 

apontar ausência do crédito o próprio titular do crédito, vez que ninguém 

pode pleitear direito alheio em nome próprio.” (Lei de Recuperação de 

Empresas e Falência Lei 11.101/05 Comentada artigo por artigo, 14ª 

Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2019, p. 99/100). Convém destacar, 

ainda, que, por se tratar de uma matéria de ordem pública, a ilegitimidade 

“ad causam” pode ser reconhecida em qualquer momento e grau de 

jurisdição, inclusive de ofício, ou seja, independentemente de 

pronunciamento das partes. Ante o exposto, com fulcro no artigo 330, 

inciso II, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, ante a ilegitimidade ativa "ad causam", julgo extinto o 

processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao recolhimento das 

custas de distribuição, pois o fato do Grupo se encontrar em recuperação 

judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da Justiça, uma vez 

sua concessão está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. Ademais, embora 

evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o valor das custas 
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processuais referente ao presente incidente é manifestamente irrisório 

diante da estrutura econômico-financeira do grupo em recuperação. Sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de triangulação 

processual. Publique-se. Intime. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 28 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000530-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO SILVERIO DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000530-66.2017.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

DANOS MORAIS ajuizada por Lázaro Silvério da Costa em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Alega, em síntese, 

que em 23.10.2016, a parte ré lhe enviou carta cobrando o valor de R$ 

1.737,45 (mil setecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco 

centavos), sob a alegação de que do mês de março/2016 até o mês de 

setembro/2016 foi registrado um consumo menor de energia na residência 

que o Requerente utiliza para locação. Explana que o consumo a menor se 

deu em razão de que a casa se encontrava locada nos meses de março a 

abril de 2016 para inquilino que fazia pouco consumo de energia. 

Posteriormente, a residência foi locada novamente apenas em agosto de 

2016. Afirma que após o recebimento da cobrança indevida, se dirigiu até 

o estabelecimento da Energisa e protocolou recurso pedindo a 

desconsideração do débito, entretanto, o pedido foi indeferido, tendo a 

parte ré apresentado duas fotos produzidas unilateralmente. Assevera 

que a inquilina que assinou o Laudo de Inspeção e Vistoria, Sra. Lucineire 

Vieira, apenas recebeu os funcionários da parte ré e assinou o 

documento por eles solicitado e que ela não teria presenciado/visualizado 

o medidor de energia que supostamente estava alterado. Informa que a 

parte ré indicou que houve alteração (gato) no medidor de energia, no 

entanto, não houve qualquer demonstração técnica de que ocorreu 

violação no respectivo equipamento, argumentando que não foi utilizado 

qualquer procedimento que indicasse precisamente a alegada 

modificação. Protocolado um segundo recurso, este também foi indeferido. 

Por fim, afiança que a situação narrada lhe causou dissabores que 

extrapolam o mero aborrecimento e acarretando danos de ordem moral. 

Requereu, liminarmente, a abstenção da cobrança do débito controvertido 

nestes autos. No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito 

controvertido nestes autos e a condenação da parte ré no pagamento de 

indenização por danos morais no valo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais). A inicial veio instruída com documentos (ID. 457398/4597417). 

Indeferida a gratuidade (ID. 4681842), a parte autora formulou pedido de 

reconsideração e juntou documentos (ID. 4703020/4743350). 

Posteriormente, a parte autora informou a interposição de recurso de 

agravo de instrumento (ID. 4822696/4822709), sendo concedida a 

antecipação da tutela recursal (ID. 4828835). Em ID. 4874043 a parte 

autora informou que o pedido de tutela cautelar não mais subsiste, 

indicando que necessitou realizar empréstimo bancário para pagar o 

débito controvertido nos autos, a fim de evitar a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na residência. Assim, aditou o pedido 

inicial, pugnando pela restituição em dobro do valor final do empréstimo 

bancário de R$ 3.506,44, portanto, a restituição no valor de R$ 7.012,88. 

Subsidiariamente, seja a parte ré condenada ao pagamento do dobro do 

valor do débito controvertido nos autos. Juntou documentos (ID. 

4874558/4874625). A parte ré juntou documentos (ID. 4907805/4907795). 

Mantida a decisão de ID. 4681842, foi recebido o aditamento de ID. 

4874043, designada audiência de conciliação e determinada a citação da 

parte ré (ID. 4911323). No mérito, o recurso foi provido, sendo deferida a 

gratuidade da justiça em favor da parte autora (ID. 5904290). As partes 

não conciliaram em audiência (ID. 10057131). A parte ré ofereceu 

contestação, indicando que cobrança contestada decorreu de uma 

inspeção rotineira realizada na unidade consumidora da parte autora em 

06.09.2016, ocasião em constatado “desvio no borne do medidor” (entre 

as fases), o que impedia a medição da energia efetivamente consumida no 

imóvel, razão pela qual expediu Termo de Ocorrência e Inspeção n. 

311074, o qual evidencia a anormalidade constatada no equipamento, bem 

como produziu registro fotográfico da irregularidade, de acordo com as 

normas e procedimentos regulamentares. Ato contínuo, procedeu à 

regularização do aparato de medição, para que o consumo de energia 

voltasse a ser corretamente auferido, notificando a parte autora do 

procedimento adotado, para defesa. Aduz que a inspeção foi 

acompanhada pela inquilina do imóvel, a qual foram prestados os devidos 

esclarecimentos a respeito da fiscalização. Destaca que o aparelho 

medidor não foi retirado e encaminhado para vistoria, pois a irregularidade 

era externa ao borne do medidor e de fácil visualização, não demandando 

perícia para confirmação, sendo feito apenas registro fotográfico para 

detecção da anormalidade. Afirma que deve ser declarada a regularidade 

da cobrança contestada, indeferindo-se o pedido de repetição de indébito, 

pois corretos os atos praticados. Argumenta que não promoveu a 

suspensão do serviço na unidade consumidora em questão, tampouco 

inseriu os dados da parte autora no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, em razão do débito ora discutido, nem mesmo acusou o 

consumidor de ter furtado energia, limitando-se a adotar os procedimentos 

atinentes à fiscalização e apuração do consumo de energia não faturado 

em razão da anormalidade na medição, razão pela qual não houve ato 

ilícito a ensejar o dever de indenizar. Ao final, pugna pela improcedência 

dos pedidos (ID. 10321959). Juntou documentos (ID. 10321963/10322000). 

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID. 10404635). 

Determinada a intimação das partes para delimitação consensual das 

questões de fato sobre a atividade probatória e especificação de provas 

(ID. 12048203), a parte ré pugnou pelo julgamento antecipado (ID. 

13041509) e a parte autora se manifestou em ID. 13067210. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Passo a conhecer diretamente do 

pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

uma vez embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a 

prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa. Cumpre 

destacar que o magistrado tem o poder de decidir sobre a real 

necessidade da dilação probatória, de tal sorte que, entendendo que o 

amealhado aos autos é suficiente para a formação de seu livre 

convencimento, poderá dispensar a produção de outras provas, 

proferindo desde logo sua decisão. Assim, por não haver questões 

processuais pendentes, passo ao mérito. A parte autora pretende a 

declaração de inexigibilidade do débito relativo à fatura de energia elétrica 

descrita na inicial, bem ainda seja a parte ré condenada ao pagamento em 

dobro dos valores pagos indevidamente, além de indenização pelos danos 

morais que alega ter sofrido em virtude da cobrança indevida. A parte 

requerida, por sua vez, atribui a legitimidade do débito a uma irregularidade 

apurada no medidor de energia elétrica que estava instalado na unidade 

consumidora da requerente, que registrava uma quantidade menor de 

energia elétrica consumida, o que teria sido constatado após a 

vistoria/inspeção realizada no referido aparelho. Neste ponto, a parte ré 

alega que, após vistoria realizada em 06.09.2016, foi averiguado “desvio 

no borne do medidor” (entre as fases), impedindo a correta aferição da 

energia consumida pelo imóvel da autora. Observo, entretanto, que 

embora a referida vistoria tenha concluído pela existência de 

irregularidade no medidor, não se extrai da referida vistoria que a parte 

autora deu causa a referida irregularidade, sendo que, em momento algum 

a parte ré imputou a culpa pelo defeito à parte autora, limitando-se a dizer 

que as irregularidades geraram benefícios a ela, uma vez que se utilizou 

da energia elétrica sem pagar a contraprestação. Deste modo, é certo que 

não se pode atribuir ao consumidor a culpa pela irregularidade no medidor 

de energia elétrica, uma vez que não restou demonstrado que a avaria no 

equipamento foi ocasionada pelo usuário. Assim, mostra-se descabida a 

cobrança realizada pela parte ré, haja vista que os valores advieram da 

alegação de irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, o 

qual não foi originado por ato do consumidor, não tendo como imputar a 

responsabilidade pelo débito, relativo à suposta diferença de consumo, 

por presunção, devendo o débito decorrente da fatura “sub judice” ser 

declarado inexistente. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE 
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RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – 

DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 129 DA RESOLUÇÃO 

414/2010, DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELANTE 

QUE NÃO DEU CAUSA AO DESVIO DE ENERGIA [...] O apelante não pode 

ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de energia elétrica a não 

ser quando a concessionária lograr comprovar que a adulteração do 

relógio de energia foi provocada pelo consumidor. Se não restou 

demonstrado que a fraude ou defeito do medidor é atribuível ao 

consumidor, é indevida a cobrança a titulo de diferença de consumo não 

faturado. A interrupção indevida no fornecimento de sua energia elétrica, 

que é serviço essencial para vida humana, basta para a caracterização 

do dano moral, sobretudo porque esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, 

prescinde de comprovação. (TJMT – Ap 84887/2017, Des. Guiomar 

Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2017, p. 

25.08.2017). PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA 

FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA 

CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 3. Nos autos, verifica-se que houve 

a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo 

de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se 

fraudado. As instâncias ordinárias, por sua vez, deram validade a esse 

título, contrariando a lógica processual, no sentido de que, negado o fato 

pela parte, afasta-se o ônus probatório - negativa non sunt probanda -, ou 

seja, a negativa do fato não exige prova. 4. Uma vez negado o fato que se 

alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder 

suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em 

evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a 

posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a 

diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou 

excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 

5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o 

ônus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa 

concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular 

consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e 

inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no 

medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de 

Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para 

embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que 

o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a 

orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta 

fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada 

unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 

857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 

13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 

330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

22.8.2013. 7. Recurso Especial provido.” (STJ – REsp 1605703/SP, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/11/2016, p. 17/11/2016). 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. ÔNUS INERENTE À 

CONCESSIONÁRIA. NÃO DEMONSTRADO AUMENTO NA MÉDIA DE 

CONSUMO DE ENERGIA APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. 

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AMPARAR A COBRANÇA 

PERSEGUIDA. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR PROCEDENTE O 

PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS – Recurso 

Cível Nº 71008268161, Quarta Turma Recursal Cível, Relator: Jerson 

Moacir Gubert, j. 25.10.2019, p. 30.10.2019). Demais disso, a prova da 

irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a 

observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo 

técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de 

inexistência do débito daí oriundo. Ocorre que, oportunizada à parte ré a 

possibilidade de produzir as provas necessárias para a demonstração do 

direito que alega lhe assistir, esta não manifestou interesse nesse sentido 

(ID. 13041509). Destarte, a fatura para fins de recuperação de consumo 

referente aos meses de março/2016 a setembro/2016 se mostra indevida. 

Assim, é de rigor a procedência do pedido de declaração de inexigibilidade 

da cobrança em decorrência do suposto desvio no borne do medidor. De 

outro viés, pretende a parte autora seja a parte ré condenada ao 

pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada, com fundamento 

no art. 42 do código consumerista. Ora, comprovada a cobrança indevida 

e o pagamento da fatura, a repetição de indébito é medida que se impõe, 

contudo, ante a ausência de demonstração de má-fé, na forma simples. 

De fato, para que fosse possível a repetição em dobro, a parte autora 

precisaria comprovar o intuito deliberado da parte ré em lesá-lo. Na falta 

de referida prova, não incide ao caso vertente o artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não vislumbrada a 

má-fé exigida para sua aplicação. Deveras, segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, exige-se prova da má-fé para haver 

condenação em dobro, seja com base no artigo 940 do Código Civil, seja 

em relação ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (STJ – AgInt 

no REsp 1623375/SP, Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 12.06.2018). A 

propósito: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. 

COBRANÇA DE CONSUMO A MAIOR. VALOR EXORBITANTE. REPETIÇÃO 

SIMPLES DOS VALORES. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. 

POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELOS 

DESPROVIDOS. UNÂNIME. (TJRS - AC: 70080470651 RS, Rel. Francisco 

José Moesch, Vigésima Segunda Câmara Cível, j. 21.03.2019, p. 

28.03.2019). Assim, cabível a devolução do valor referente a fatura no 

valor de R$ 2.033,75 (dois mil e trinta e três reais e setenta e cinco 

centavos), montante efetivamente dispendindo pela parte autora para 

pagamento da fatura indevida (ID. 4874625). No que se refere ao pedido 

de indenização por danos morais, este não procede, uma vez que não 

demonstrada a prática de ato ilícito por parte da concessionária de 

energia. Com efeito, a situação exposta nos autos não configura hipótese 

de dano “in re ipsa”, porquanto não houve interrupção do fornecimento 

dos serviços, nem inscrição indevida do nome da parte autora em órgãos 

restritivos de crédito. Logo, ausente um dos requisitos da 

responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na 

prova efetiva do dano, a reparação é descabida. Nesse sentido: 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, 

CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – 

APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO – 

COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO 

CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve 

ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e 

confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da 

declaração de inexistência do débito daí oriundo. Não é cabível a 

responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de 

apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada 

nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que 

supere os contratempos normais do cotidiano. A alteração substancial de 

parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os 

quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos 

proporcionalmente ao decaimento de cada litigante. (TJMT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00016948220168110059 MT, 

Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, j. 30.01.2019, p. 01.02.2019). APELAÇÃO CÍVEL. RGE. 

NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE 

SUBSTANCIAL DIFERENÇA DE CONSUMO ANTES OU APÓS A TROCA DO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

ORIGEM DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DESCABIMENTO. AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS – Apelação Cível, Nº 70058199209, Terceira Câmara 

Cível, Relator: Maria Claudia Cachapuz, j. 28.09.2017, p. 23.10.2017). 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AES SUL. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

PROBLEMAS NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA 

DE DIVÍDA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. Não havendo, no caso 

concreto, prova suficiente quanto à realização de fraude e ao efetivo 

desvio de energia, não pode a empresa, de forma unilateral, presumir um 

valor de consumo e cobrá-lo. Ausência de laudo do INMETRO ou prova 

pericial apta a atestar as irregularidades que a concessionária alega ter 
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verificado no medidor de energia, não comprovado, contudo, o dano moral 

experimentado. APELO PROVIDO EM PARTE. (TJRS – Apelação Cível, Nº 

70070765599, Quarta Câmara Cível, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, j. 

27.09.2017, p. 11.10.2017). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para o fim de: a) 

declarar a inexigibilidade do(s) débito(s) referente a recuperação de 

consumo relativa aos meses de março/2016 até o mês de setembro/2016 

e; b) condenar a parte ré na restituição de R$ 2.033,75 (dois mil e trinta e 

três reais e setenta e cinco centavos), de forma simples, referente ao 

valor pago pela fatura com vencimento em 18.01.2017 (ID. 4874625), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. 

Por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao 

pagamento das custas processuais, devendo cada um arcar com 50% 

(cinquenta por cento), bem como honorários advocatícios no patamar de 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do patrono da parte 

contrária, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil. 

No entanto, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade 

(ID. 5904290), a cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação a 

ela, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007134-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE VERISSIMO RIBEIRO (REQUERENTE)

FRANCISCO ASSIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILDA VITOR DA SILVA OAB - MT24191/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT6972-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007134-09.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: FRANCISCO ASSIS DE LIMA, CLEIDE VERISSIMO RIBEIRO 

REQUERIDO: NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. 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 
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 157 de 389



fundamento no art. 355, I do novo CPC, determino que me façam os autos 
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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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003374-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003374-86.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JOSE LOPES DE OLIVEIRA REQUERIDO: DAROM MOVEIS 

LTDA 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001356-92.2017.8.11.0015

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:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001356-92.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: VALDEMAR DE MARCO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Intime-se a requerida para que se 

manifeste acerca dos documentos que instruíram a impugnação ID 

8288843 no prazo de cinco dias. Em seguida, considerando a 

desnecessidade de produção de outras provas, com fundamento no art. 

355, I do novo CPC, determino que me façam os autos cls. para prolação 

da sentença de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004730-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004730-14.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ROSANGELA DE LIMA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005475-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES DIAS FURRIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA FRAGA DO NASCIMENTO OAB - PR33031 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005475-62.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

INES DIAS FURRIER REU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Não havendo 

necessidade de produção de outras provas, com fundamento no art. 355, I 

do novo CPC, determino que me façam os autos cls. para prolação da 

sentença de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004718-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004718-97.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MIGUEL JOSE FERREIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012361-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012361-43.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que cumpra a decisão de ID. 

17926376, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010389-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PIO BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA OAB - MT16628-O (ADVOGADO(A))

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010389-72.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOSE PIO BARBOZA REU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011093-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI GIELOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011093-85.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: IVONI GIELOW REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. IVONE GIELOW propôs a presente “AÇÃO 

DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO 

DPVAT (DAMS)” contra ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. 

Após fazer considerações sobre a justiça gratuita e a prioridade no 

trâmite, relatou que no dia 03/12/2017, foi vítima de acidente de trânsito, do 

qual resultou “FRATURA NA SÉTIMA E OITAVA COSTELA ESQUERDA”. 

Informou que suportou gastos com despesas médicas e hospitalares com 

seu tratamento no importe de R$ 859,89, sendo que desse valor recebeu 

da Ré via processo administrativo o valor de R$ 480,74, e em razão disso 

faz jus ao recebimento da diferença entre o valor pago e os gastos 

efetivos que teve. Discorreu sobre a legitimidade ativa e passiva, e sobre 

os juros e correção monetária, fundamentando seu direito na Lei 6.194/74, 

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 diferença referente a DAMS. Juntou os documentos de Ids 

16559938, 16559939, 16560241, 16560242, 16560246, 16560248, 

16560249, 16560251, 16560252, 16560253, 16560257, 16560259, 

16560260, 16560262, 16560263, 16560264, 16560265, 16560266, 

16560267, 16560268, 16560269, 16560270, 16560271, 16560272, 

16560273 e 16560274. 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 18104194), a 

Ré contestou a ação – Id 18369837, onde, inicialmente, suscitou preliminar 

de “CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR”, tendo em 

vista a satisfação na esfera administrativa da indenização pleiteada, e de 

“EXCLUSÃO DA ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A” do polo 

passivo, pois que deve responder é a Seguradora Líder. No mérito, em 

síntese, discorreu sobre a quitação e insubsistência do pedido, tendo em 

vista a satisfação da pretensão do Autor na via administrativa; sobre a 

improcedência do pedido de reembolso da DAMS, ao argumento de que as 

notas fiscais de Ids 16560259, 16560263 e 16560265, não consta de 

forma legível o nome do responsável; sobre o limite da indenização e a lei 

vigente à época do sinistro; sobre os juros moratórios; sobre a não 

aplicação da correção monetária, ou, em caso de entendimento diverso, 

seu termo inicial do ajuizamento da ação. Ao final pugnou pelo acolhimento 

da preliminar e da exclusão da Ré Itaú Seguros do polo passivo, e em 

caso de entendimento diverso, o julgamento totalmente improcedente dos 

pedidos lançados na inicial. Colacionou os documentos de Ids 18369839, 

18370147, 18370160, 18370162, 18370166 e 18370169. A impugnação à 

contestação pode ser vista no Id 19318988. Instadas a especificarem as 

provas que pretendiam produzir (Id 20359754), a Autora se manifestou 

pugnando pelo julgamento antecipado do mérito (Id 20723721), já a Ré 

pugnou pela produção de prova pericial. 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 

DA DIFERENÇA DE DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO DPVAT (DAMS)” 

proposta por IVONE GIELOW contra ITAÚ SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA S.A. Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário superar 

as preliminares suscitadas pela Ré. Sobre a preliminar de “CARÊNCIA DE 
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AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR”, ao argumento de que a Autora 

já recebeu a indenização pleiteada, conferindo-lhe quitação, entendo que 

deve ser rejeitada. É certo que o montante pago administrativamente libera 

o devedor apenas em relação ao referido montante, não afastando a 

possibilidade de o beneficiário discutir a indenização que realmente 

entenda devida. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. PLEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. SINISTRO EM 08.07.2013. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA 

DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. ARGUIÇÃO 

DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 

PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTERVENÇÃO EM SEGUNDA 

INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À INCAPAZ. VÍCIO SANADO. 

NULIDADE AFASTADA. QUITAÇÃO PLENA. INOCORRÊNCIA. 

POSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM JUÍZO A DIFERENÇA DE VALORES. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.483.620/SC. 

INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO PARA APLICAR 

A MÉDIA ENTRE O INPC E IGP-DI. RECURSO (1) PROVIDO. RECURSO (2) 

NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0000982-43.2015.8.16.0171 - 

Tomazina - Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão - J. 

0 4 . 0 5 . 2 0 1 8 ) ( T J - P R  -  A P L :  0 0 0 0 9 8 2 4 3 2 0 1 5 8 1 6 0 1 7 1  P R 

0000982-43.2015.8.16.0171 (Acórdão), Relator: Desembargador Clayton 

de Albuquerque Maranhão, Data de Julgamento: 04/05/2018, 8ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 29/05/2018) (Negritei) Assim, o recebimento do 

seguro DPVAT não impede que a Autora pleiteie na esfera judicial eventual 

diferença. Quanto ao pedido de manutenção da Seguradora Líder no polo 

passivo e sua exclusão do mesmo polo, também entendo que deve ser 

rejeitado, pois o artigo 7º da Lei nº 6.194/74, instituiu solidariedade entre 

todas as companhias pertencentes ao convênio DPVAT. Assim, como a 

Autora ajuizou a ação contra a Ré Itaú, ficou clara sua escolha por ela 

para se ver indenizada. A lei 6.194/74, vigente à época do fato, dispões 

que a “indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta 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. Não havendo mais preliminares, passo à análise do 

mérito. MÉRITO O imbróglio dos autos reside apenas em saber ser a 

Autora faz jus ao recebimento da complementação da indenização 

referente a DAMS no valor de R$ 379,24 (trezentos e setenta e nove reais 

e vinte e quatro centavos), decorrentes dos gastos que teve em razão do 

acidente que sofreu em 03/12/2017. Pois bem. Compulsando os autos, 

mais especificamente no Id 16560241, é incontroverso que a Autora 

sofreu acidente de trânsito em 03/12/2017, causado por veículo 

automotor. Para fundamentar seu direito, a Autora juntou aos autos as 

notas ficais de números 1857 (Id 16560259), 201700000002784 (Id 

16560260), 201700000000109 (Id 16560262), 1860 (Id 16560263), 

000.017.535 (Id 16560264), 1850 (Id 16560265) e 33476 (Id 16560248), 

que totalizaram o valor de R$ 859,98 (oitocentos e cinquenta e nove reais 

e noventa e oito centavos). Visando se eximir de sua responsabilidade, a 

Ré sustentou nas notas fiscais de números 1857, 1860 e 1850, o nome do 

destinatário é ilegível, não sendo possível averiguar se pertencem a 

Autora. Esse argumento não deve ser acolhido, isso porque, muito embora 

nas notas fiscais impugnadas o nome do destinatário realmente se 

encontra parcialmente ilegível, há como afirmar que elas pertencem a 

Autora, pois no campo “CNPJ/CPF” consta o número CPF de nº 

288.444.241-34 – Documento pertencente a Autora, que é o mesmos que 

consta nas outras notas fiscais pagas pela Ré, bem como nos prontuários 

de atendimento (Id 18370169) e na “DECLARAÇÃO DE PREVENÇÃO A 

LAVAGEM DE DINHEIRO CIRCULAR SUSEP 445/12” fornecida pela própria 

Ré. Continuando, verifico, ainda, que a Ré adimpliu parcialmente o valor 

dos honorários médicos (Id 18370169), pois a Autora pleiteou o valor de 

R$300,00 (trezentos reais), apresentando no procedimento administrativo 

a nota fiscal correspondente ao serviço prestado, todavia, a Ré avaliou 

em “R$ 100,76” os honorários médicos. Tal ato é indevido, pois o 

beneficiário do seguro DPVAT faz jus ao ressarcimento integral das 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

compradas, como é o caso dos autos, limitadas ao valor estabelecido no 

inciso III, do artigo 3º da Lei 6.194/74. Extrai-se do procedimento 

administrativo (Id 18370169) que a Autora requisitou o ressarcimento da 

DAMS no valor de R$ 859,98 (oitocentos e cinquenta e nove reais e 

noventa e oito centavos), conforme “Relatório de Despesas Médicas 

Hospitalares”, todavia, somente foi autorizado o ressarcimento de R$ 

480,74 (quatrocentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), fato 

esse que evidencia o direito da Autora ao recebimento da diferença, qual 

seja, R$ 379,24 (trezentos e setenta e nove reais e vinte e quatro 

centavos), até porque esse valor somado com aquele recebido na esfera 

administrativa se encontra dentro do limite estabelecido pela Lei 11.945/09 

(R$ 2.700,00). O referido valor deve ser corrigido monetariamente, pelo 

INPC, desde a data da emissão das Notas Fiscais de Ids 18370169, 

18370169, 18370169 e 18370169, com a incidência de juros de mora de 

1% a.m. desde a citação. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para 

condenar a Ré a pagar a Autora o Seguro DPVAT no valor de R$ 379,24 

(trezentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), a título de 

ressarcimento de Despesas Médicas e Suplementares (DAMS), com a 

correção monetária pelo INPC, desde a data da emissão das Notas Fiscais 

de Ids 18370169, 18370169, 18370169 e 18370169, com a incidência de 

juros de mora de 1% a.m., contados da citação. Condeno a Ré, ainda, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

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, 27 

de abril de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011093-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI GIELOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011093-85.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: IVONI GIELOW REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. IVONE GIELOW propôs a presente “AÇÃO 

DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO 

DPVAT (DAMS)” contra ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. 

Após fazer considerações sobre a justiça gratuita e a prioridade no 

trâmite, relatou que no dia 03/12/2017, foi vítima de acidente de trânsito, do 

qual resultou “FRATURA NA SÉTIMA E OITAVA COSTELA ESQUERDA”. 

Informou que suportou gastos com despesas médicas e hospitalares com 

seu tratamento no importe de R$ 859,89, sendo que desse valor recebeu 

da Ré via processo administrativo o valor de R$ 480,74, e em razão disso 

faz jus ao recebimento da diferença entre o valor pago e os gastos 

efetivos que teve. Discorreu sobre a legitimidade ativa e passiva, e sobre 

os juros e correção monetária, fundamentando seu direito na Lei 6.194/74, 

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 diferença referente a DAMS. Juntou os documentos de Ids 

16559938, 16559939, 16560241, 16560242, 16560246, 16560248, 

16560249, 16560251, 16560252, 16560253, 16560257, 16560259, 

16560260, 16560262, 16560263, 16560264, 16560265, 16560266, 

16560267, 16560268, 16560269, 16560270, 16560271, 16560272, 

16560273 e 16560274. Recebida a inicial (Id 9037553), foi deferida tanta a 

prioridade de tramitação como os benefícios da justiça gratuita, sendo, 
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ainda, determinada a citação da Ré. Devidamente citada (Id 18104194), a 

Ré contestou a ação – Id 18369837, onde, inicialmente, suscitou preliminar 

de “CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR”, tendo em 

vista a satisfação na esfera administrativa da indenização pleiteada, e de 

“EXCLUSÃO DA ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A” do polo 

passivo, pois que deve responder é a Seguradora Líder. No mérito, em 

síntese, discorreu sobre a quitação e insubsistência do pedido, tendo em 

vista a satisfação da pretensão do Autor na via administrativa; sobre a 

improcedência do pedido de reembolso da DAMS, ao argumento de que as 

notas fiscais de Ids 16560259, 16560263 e 16560265, não consta de 

forma legível o nome do responsável; sobre o limite da indenização e a lei 

vigente à época do sinistro; sobre os juros moratórios; sobre a não 

aplicação da correção monetária, ou, em caso de entendimento diverso, 

seu termo inicial do ajuizamento da ação. Ao final pugnou pelo acolhimento 

da preliminar e da exclusão da Ré Itaú Seguros do polo passivo, e em 

caso de entendimento diverso, o julgamento totalmente improcedente dos 

pedidos lançados na inicial. Colacionou os documentos de Ids 18369839, 

18370147, 18370160, 18370162, 18370166 e 18370169. A impugnação à 

contestação pode ser vista no Id 19318988. Instadas a especificarem as 

provas que pretendiam produzir (Id 20359754), a Autora se manifestou 

pugnando pelo julgamento antecipado do mérito (Id 20723721), já a Ré 

pugnou pela produção de prova pericial. 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 

DA DIFERENÇA DE DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO DPVAT (DAMS)” 

proposta por IVONE GIELOW contra ITAÚ SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA S.A. Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário superar 

as preliminares suscitadas pela Ré. Sobre a preliminar de “CARÊNCIA DE 

AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR”, ao argumento de que a Autora 

já recebeu a indenização pleiteada, conferindo-lhe quitação, entendo que 

deve ser rejeitada. É certo que o montante pago administrativamente libera 

o devedor apenas em relação ao referido montante, não afastando a 

possibilidade de o beneficiário discutir a indenização que realmente 

entenda devida. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. PLEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. SINISTRO EM 08.07.2013. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA 

DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. ARGUIÇÃO 

DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 

PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTERVENÇÃO EM SEGUNDA 

INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À INCAPAZ. VÍCIO SANADO. 

NULIDADE AFASTADA. QUITAÇÃO PLENA. INOCORRÊNCIA. 

POSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM JUÍZO A DIFERENÇA DE VALORES. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.483.620/SC. 

INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO PARA APLICAR 

A MÉDIA ENTRE O INPC E IGP-DI. RECURSO (1) PROVIDO. RECURSO (2) 

NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0000982-43.2015.8.16.0171 - 

Tomazina - Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão - J. 

0 4 . 0 5 . 2 0 1 8 ) ( T J - P R  -  A P L :  0 0 0 0 9 8 2 4 3 2 0 1 5 8 1 6 0 1 7 1  P R 

0000982-43.2015.8.16.0171 (Acórdão), Relator: Desembargador Clayton 

de Albuquerque Maranhão, Data de Julgamento: 04/05/2018, 8ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 29/05/2018) (Negritei) Assim, o recebimento do 

seguro DPVAT não impede que a Autora pleiteie na esfera judicial eventual 

diferença. Quanto ao pedido de manutenção da Seguradora Líder no polo 

passivo e sua exclusão do mesmo polo, também entendo que deve ser 

rejeitado, pois o artigo 7º da Lei nº 6.194/74, instituiu solidariedade entre 

todas as companhias pertencentes ao convênio DPVAT. Assim, como a 

Autora ajuizou a ação contra a Ré Itaú, ficou clara sua escolha por ela 

para se ver indenizada. A lei 6.194/74, vigente à época do fato, dispões 

que a “indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta 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. Não havendo mais preliminares, passo à análise do 

mérito. MÉRITO O imbróglio dos autos reside apenas em saber ser a 

Autora faz jus ao recebimento da complementação da indenização 

referente a DAMS no valor de R$ 379,24 (trezentos e setenta e nove reais 

e vinte e quatro centavos), decorrentes dos gastos que teve em razão do 

acidente que sofreu em 03/12/2017. Pois bem. Compulsando os autos, 

mais especificamente no Id 16560241, é incontroverso que a Autora 

sofreu acidente de trânsito em 03/12/2017, causado por veículo 

automotor. Para fundamentar seu direito, a Autora juntou aos autos as 

notas ficais de números 1857 (Id 16560259), 201700000002784 (Id 

16560260), 201700000000109 (Id 16560262), 1860 (Id 16560263), 

000.017.535 (Id 16560264), 1850 (Id 16560265) e 33476 (Id 16560248), 

que totalizaram o valor de R$ 859,98 (oitocentos e cinquenta e nove reais 

e noventa e oito centavos). Visando se eximir de sua responsabilidade, a 

Ré sustentou nas notas fiscais de números 1857, 1860 e 1850, o nome do 

destinatário é ilegível, não sendo possível averiguar se pertencem a 

Autora. Esse argumento não deve ser acolhido, isso porque, muito embora 

nas notas fiscais impugnadas o nome do destinatário realmente se 

encontra parcialmente ilegível, há como afirmar que elas pertencem a 

Autora, pois no campo “CNPJ/CPF” consta o número CPF de nº 

288.444.241-34 – Documento pertencente a Autora, que é o mesmos que 

consta nas outras notas fiscais pagas pela Ré, bem como nos prontuários 

de atendimento (Id 18370169) e na “DECLARAÇÃO DE PREVENÇÃO A 

LAVAGEM DE DINHEIRO CIRCULAR SUSEP 445/12” fornecida pela própria 

Ré. Continuando, verifico, ainda, que a Ré adimpliu parcialmente o valor 

dos honorários médicos (Id 18370169), pois a Autora pleiteou o valor de 

R$300,00 (trezentos reais), apresentando no procedimento administrativo 

a nota fiscal correspondente ao serviço prestado, todavia, a Ré avaliou 

em “R$ 100,76” os honorários médicos. Tal ato é indevido, pois o 

beneficiário do seguro DPVAT faz jus ao ressarcimento integral das 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

compradas, como é o caso dos autos, limitadas ao valor estabelecido no 

inciso III, do artigo 3º da Lei 6.194/74. Extrai-se do procedimento 

administrativo (Id 18370169) que a Autora requisitou o ressarcimento da 

DAMS no valor de R$ 859,98 (oitocentos e cinquenta e nove reais e 

noventa e oito centavos), conforme “Relatório de Despesas Médicas 

Hospitalares”, todavia, somente foi autorizado o ressarcimento de R$ 

480,74 (quatrocentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), fato 

esse que evidencia o direito da Autora ao recebimento da diferença, qual 

seja, R$ 379,24 (trezentos e setenta e nove reais e vinte e quatro 

centavos), até porque esse valor somado com aquele recebido na esfera 

administrativa se encontra dentro do limite estabelecido pela Lei 11.945/09 

(R$ 2.700,00). O referido valor deve ser corrigido monetariamente, pelo 

INPC, desde a data da emissão das Notas Fiscais de Ids 18370169, 

18370169, 18370169 e 18370169, com a incidência de juros de mora de 

1% a.m. desde a citação. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para 

condenar a Ré a pagar a Autora o Seguro DPVAT no valor de R$ 379,24 

(trezentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), a título de 

ressarcimento de Despesas Médicas e Suplementares (DAMS), com a 

correção monetária pelo INPC, desde a data da emissão das Notas Fiscais 

de Ids 18370169, 18370169, 18370169 e 18370169, com a incidência de 

juros de mora de 1% a.m., contados da citação. Condeno a Ré, ainda, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

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, 27 

de abril de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011105-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011105-02.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ELITON DIAS DO NASCIMENTO REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. Vistos, etc. ELITON DIAS DO NASCIMENTO 

propôs a presente “AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT” contra MAFRE SEGUROS GERAIS S.A. Após 

fazer considerações sobre a justiça gratuita e a prioridade no trâmite, 

relatou que no dia 23/06/2017, foi vítima de acidente de automobilístico, o 

qual lhe causo sequelas permanentes no “MEMBRO SUPERIO 

(TRAUMA/LESÃO/FRATURA NASAL, FRATURA DE SEPTO NASAL, 

FRATURA DE MAXILIAR”. Informou que a Ré efetuou o pagamento 

referente a indenização securitária no valor de R$ 3.375,00, todavia, 

entende que faz jus a em “receber da Requerida o saldo remanescente, 

ou valor justo a ser apurado oportunamente”, pois discorda da perícia 

realizada na via administrativa. Discorreu sobre a legitimidade ativa e 

passiva, e sobre os juros e correção monetária, fundamentando seu 

direito na Lei 6.194/74, 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 diferença referente ao seguro 

obrigatório. Juntou os documentos de Ids 16564320, 16564321, 16564699, 

16564701, 16564702, 16564703, 16564708, 16564719, 16564720, 

16564721, 16564722, 16564724, 16564725, 6564727, 16564728, 

16564729, 16564731, 16564732, 16564736, 16564737, 16564738, 

16564740, 16564942, 16564943, 16564945, 16564948, 16564950, 

16564952, 16564953, 16564955, 16564957, 16564958, 16564960, 

16564961, 16564963, 16564964, 16564966, 16564967, 16564968, 

16564970, 16564972, 16564973, 16564974, 16564975, 16564976, 

16564978, 16564979, 16564980, 16564981, 16564983, 16564986, 

16564990, 16565093, 16565095, 16565096, 16565097, 16565098, 

16565099, 16565100, 16565101, 16565102, 16565103 e 16565104. 

Recebida a inicial (Id 16793509), foi deferida tanta a prioridade de 

tramitação como os benefícios da justiça gratuita ao Autor, sendo, ainda, 

determinada a citação da Ré. Devidamente citada (Id 17356520), conforme 

certidão de Id 18709683, deixou de contestar a ação no prazo legal, sendo 

sua defesa de Id 21511292, intempestiva, e em razão disso foi decretada 

revelia da Ré (Id 19520729), e determinada a produção de prova pericial a 

ser realizada junto ao IML. Aportou aos autos o Laudo Pericial de nº 

500.1.02.2019.015226-01, referente ao exame de quantificação de danos 

corporais – DPVAT realizado no Autor (Id 24694224), sendo que a 

manifestação do Autor sobre o ele pode ser visto no Id 25118002, e a da 

Ré no Id 27583496. 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 DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT” proposta por ELITON DIAS DO NASCIMENTO 

contra MAFRE SEGUROS GERAIS 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$ 3.375,00 

(Comprovante Id 21511294), 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 2017. 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 pelo Autor, fez-se necessária à 

confecção de prova pericial (Id 24694224), cujo objetivo é constatar se o 

beneficiário, em decorrência do acidente, sofreu invalidez permanente, e, 

caso tenha ocorrido, o seu grau de lesão. Do Laudo de Exame de 

Quantificação de Danos Corporais (DPVAT), realizado no mês de junho de 

2019, extrai-se que o Sr. Perito relatou histórico “Referente acidente de 

carro em 06/2017 onde sofreu fratura nasal e malar esquerda” (item II), 

confirmando “Lesão compatível com o histórico” (item IV), todavia, concluiu 

que “Não há invalidez” (item V). O artigo 3º, da Lei 6194/74, prevê que a 

indenização para casos como o presente, será paga quando houver 

invalidez permanente, seja ela total ou parcial, porém de caráter 

permanente, hipótese não constatada nestes autos. Frisa-se, que 

insurgência do Autor quanto ao laudo (Id 25118002, não deve ser 

acolhida, primeiro porque com relação aos supostos “diversos gastos” 

para “estabilizar sua lesão”, o ressarcimento deles se dá com base no 

inciso II, do artigo 3º da Lei 6.194/74 (Despesas de Assistência Médica e 

Suplementares – DAMS), desde de que devidamente comprovadas, o que 

não é o caso dos autos, pois sequer foram requisitadas em sua inicial. 

Segundo porque a indenização somente é devida quanto constatada 

invalidez permanente, o que não ficou caracterizada pela perícia, daí 

porque não há o que se falar em “pagamento de 50% do valor do membro 

fraturado”. Dessa forma, nos termos disposto no artigo 3º da Lei 6194/74, 

analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que não ficou 

comprovada a incapacidade permanente do Autor, decorrente do acidente 

de trânsito ocorrido em 23/06/2017, restando de rigor a improcedência do 

pedido. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 
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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, 27 de abril de 2020. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011105-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011105-02.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ELITON DIAS DO NASCIMENTO REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. Vistos, etc. ELITON DIAS DO NASCIMENTO 

propôs a presente “AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT” contra MAFRE SEGUROS GERAIS S.A. Após 

fazer considerações sobre a justiça gratuita e a prioridade no trâmite, 

relatou que no dia 23/06/2017, foi vítima de acidente de automobilístico, o 

qual lhe causo sequelas permanentes no “MEMBRO SUPERIO 

(TRAUMA/LESÃO/FRATURA NASAL, FRATURA DE SEPTO NASAL, 

FRATURA DE MAXILIAR”. Informou que a Ré efetuou o pagamento 

referente a indenização securitária no valor de R$ 3.375,00, todavia, 

entende que faz jus a em “receber da Requerida o saldo remanescente, 

ou valor justo a ser apurado oportunamente”, pois discorda da perícia 

realizada na via administrativa. Discorreu sobre a legitimidade ativa e 

passiva, e sobre os juros e correção monetária, fundamentando seu 

direito na Lei 6.194/74, 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 diferença referente ao seguro 

obrigatório. Juntou os documentos de Ids 16564320, 16564321, 16564699, 

16564701, 16564702, 16564703, 16564708, 16564719, 16564720, 

16564721, 16564722, 16564724, 16564725, 6564727, 16564728, 

16564729, 16564731, 16564732, 16564736, 16564737, 16564738, 

16564740, 16564942, 16564943, 16564945, 16564948, 16564950, 

16564952, 16564953, 16564955, 16564957, 16564958, 16564960, 

16564961, 16564963, 16564964, 16564966, 16564967, 16564968, 

16564970, 16564972, 16564973, 16564974, 16564975, 16564976, 

16564978, 16564979, 16564980, 16564981, 16564983, 16564986, 

16564990, 16565093, 16565095, 16565096, 16565097, 16565098, 

16565099, 16565100, 16565101, 16565102, 16565103 e 16565104. 

Recebida a inicial (Id 16793509), foi deferida tanta a prioridade de 

tramitação como os benefícios da justiça gratuita ao Autor, sendo, ainda, 

determinada a citação da Ré. Devidamente citada (Id 17356520), conforme 

certidão de Id 18709683, deixou de contestar a ação no prazo legal, sendo 

sua defesa de Id 21511292, intempestiva, e em razão disso foi decretada 

revelia da Ré (Id 19520729), e determinada a produção de prova pericial a 

ser realizada junto ao IML. Aportou aos autos o Laudo Pericial de nº 

500.1.02.2019.015226-01, referente ao exame de quantificação de danos 

corporais – DPVAT realizado no Autor (Id 24694224), sendo que a 

manifestação do Autor sobre o ele pode ser visto no Id 25118002, e a da 

Ré no Id 27583496. 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 DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT” proposta por ELITON DIAS DO NASCIMENTO 

contra MAFRE SEGUROS GERAIS 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$ 3.375,00 

(Comprovante Id 21511294), 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 2017. 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 pelo Autor, fez-se necessária à 

confecção de prova pericial (Id 24694224), cujo objetivo é constatar se o 

beneficiário, em decorrência do acidente, sofreu invalidez permanente, e, 

caso tenha ocorrido, o seu grau de lesão. Do Laudo de Exame de 

Quantificação de Danos Corporais (DPVAT), realizado no mês de junho de 
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2019, extrai-se que o Sr. Perito relatou histórico “Referente acidente de 

carro em 06/2017 onde sofreu fratura nasal e malar esquerda” (item II), 

confirmando “Lesão compatível com o histórico” (item IV), todavia, concluiu 

que “Não há invalidez” (item V). O artigo 3º, da Lei 6194/74, prevê que a 

indenização para casos como o presente, será paga quando houver 

invalidez permanente, seja ela total ou parcial, porém de caráter 

permanente, hipótese não constatada nestes autos. Frisa-se, que 

insurgência do Autor quanto ao laudo (Id 25118002, não deve ser 

acolhida, primeiro porque com relação aos supostos “diversos gastos” 

para “estabilizar sua lesão”, o ressarcimento deles se dá com base no 

inciso II, do artigo 3º da Lei 6.194/74 (Despesas de Assistência Médica e 

Suplementares – DAMS), desde de que devidamente comprovadas, o que 

não é o caso dos autos, pois sequer foram requisitadas em sua inicial. 

Segundo porque a indenização somente é devida quanto constatada 

invalidez permanente, o que não ficou caracterizada pela perícia, daí 

porque não há o que se falar em “pagamento de 50% do valor do membro 

fraturado”. Dessa forma, nos termos disposto no artigo 3º da Lei 6194/74, 

analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que não ficou 

comprovada a incapacidade permanente do Autor, decorrente do acidente 

de trânsito ocorrido em 23/06/2017, restando de rigor a improcedência do 

pedido. 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, 27 de abril de 2020. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011923-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifique as provas que pretende produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretende o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003012-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 16/06/2021, às 

14:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. C E R T I D Ã O Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID – 30349158 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 16 de Junho de 2021, às 14:00hs, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado). Sinop, 28 de Abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012361-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012361-43.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. Vistos etc. 1. Inicialmente, chamo 

o feito à ordem para revogar a decisão de ID. 31550481. 2. Por 

conseguinte, previamente a análise do pedido liminar formulado nestes 

autos, necessária se faz a emenda à inicial, a fim de comprovar a mora da 

parte requerida, haja vista que o documento juntado aos autos informa que 

a correspondência de ID 24335128 não foi entregue à parte pelo motivo 

“mudou-se”. 3. A esse respeito, nossos tribunais tem se posicionado que 

a não efetivação da notificação extrajudicial em virtude de devolução por 

motivo “mudou-se” ou o esgotamento das tentativas de notificação pelo 

credor, não são suficientes para comprovação da mora. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. 

NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR MOTIVO "MUDOU-SE". 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM 

MORA. DECRETO-LEI 911/1969. SÚMULA 72 DO STJ.PROVIMENTO-GERAL 

DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DF APLICADO AOS SERVIÇOS 

NOTARIAIS E DE REGISTRO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. 

DESNECESSIDADE. ART. 485, § 1º. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

INAPLICABILIDADE. 1. Determinada a emenda da petição inicial e a parte 

autora não atende ao comando judicial, correta a extinção do processo 

sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c o art. 321 e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A constituição em mora é 

requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 

(Artigo 2º, § 2º do decreto Lei 911/69 com a redação dada pela Lei 

13.043/44). 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 

sumulado estabelecendo que "a comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (súmula 72), 

entendimento, aliás, que se coaduna com a redação dada ao art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/1969, pela Lei nº 13.043/2014, no sentido de que a 

liminar no procedimento de busca e apreensão será concedida "desde que 

comprovada a mora". 4. A devolução do AR da notificação extrajudicial 

encaminhada ao réu no endereço constante do contrato com motivo 

"mudou-se", configura inexistência de comprovação da efetiva entrega da 

mesma, inviabilizando a verificação acerca da constituição em mora do 

inadimplente, tendo em vista a necessidade de demonstração que a 

referida notificação tenha sido feita mediante protesto do título por edital, 

nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e art. 100 e seus 

parágrafos do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito 

Federal aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, o que não ocorreu 

nos autos. 5. Em se tratando de extinção do processo decorrente do 

indeferimento da inicial não se exige a observância da intimação pessoal 

da parte autora, em razão dessa hipótese não estar inserida no § 1º do 

art. 485 do vigente CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença 

mantida.” (TJ-DF 20160310060774 0005950-53.2016.8.07.0003, Relator: 

GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2016, 2ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2016 . Pág.: 148/152) 4. 

Desta feita, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, comprovar a 

mora da parte requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial. 5. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 127869 Nr: 7083-93.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÚBIA MAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE TELES BRENA - 

OAB:13403/MT, JUSCILENE VOLKWEIS - OAB:12774/MT, LUIZ 

HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT, MARCIA 

PAGLIARI - OAB:12700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089 A, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Número do Processo: 7083-93.2010.811.0015

Vistos etc.

1. Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 230/231, 

intimando-se pessoalmente a exequente.

2. Por conseguinte, remetam-se os presentes autos para à contadoria 

deste Juízo para que refaça os cálculos na forma como determinada no 

acordão de fl. 185 (CD).

3. Após, intimem-se as partes, para que, no prazo de cinco dias, se 

manifestem sobre os cálculos, requerendo o que entender de direito.

4. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 28 de abril de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006664-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA STYBURSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006664-12.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: MARIA STYBURSKI REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Oficie-se à Caixa Econômica Federal 

solicitando-lhe que traga aos autos o extrato bancário do mês de janeiro 

de 2017, referente à conta nº 646142, agência nº 0854, no prazo de cinco 

dias, sob pena de o responsável responder pelos danos a que vier dar 

causa. Com a juntada dos documentos, intimem-se as partes para que se 

manifestem em cinco dias. Dada a possibilidade de acordo ventilada na 

petição ID 9823607, com fundamento nos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, 

determino a designação de audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. Não 

sendo obtida a conciliação 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014028-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRILHANTE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO(A))

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014028-64.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: BRILHANTE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME, FRANCISCO 

BEZERRA BRILHANTE EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. 1. 

Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária aos embargantes, vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. 

Recebo os presentes embargos, no entanto, não estando seguro o Juízo e 

ausentes os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do CPC, deixo de 

conceder-lhes o efeito suspensivo. 3. Certifique-se nos autos principais, e 

prossiga a execução em seus ulteriores termos. 4. Intime-se o embargado, 

na pessoa do seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

ofereça resposta, fazendo-me conclusos os autos para proferir sentença 

ou designar audiência de instrução e julgamento (art. 920, CPC). 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013390-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONFIANCA MADEIRAS LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL OAB - SP287799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. KONZEN - MADEIRAS - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013390-31.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: CONFIANCA MADEIRAS LTDA. EMBARGADO: C. A. 

KONZEN - MADEIRAS - ME Vistos etc. 1. Recebo os presentes embargos, 

no entanto, não estando seguro o Juízo e ausentes os requisitos exigidos 

pelo art. 919, § 1º do CPC, deixo de conceder-lhes o efeito suspensivo. 2. 

Certifique-se nos autos principais, e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos. 3. Intime-se a embargada, na pessoa do seu advogado, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias ofereça resposta, fazendo-me 

conclusos os autos para proferir sentença ou designar audiência de 

instrução e julgamento (art. 920, CPC). 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

28 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011093-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI GIELOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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 
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SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011093-85.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: IVONI GIELOW REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. IVONE GIELOW propôs a presente “AÇÃO 

DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO 

DPVAT (DAMS)” contra ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. 

Após fazer considerações sobre a justiça gratuita e a prioridade no 

trâmite, relatou que no dia 03/12/2017, foi vítima de acidente de trânsito, do 

qual resultou “FRATURA NA SÉTIMA E OITAVA COSTELA ESQUERDA”. 

Informou que suportou gastos com despesas médicas e hospitalares com 

seu tratamento no importe de R$ 859,89, sendo que desse valor recebeu 

da Ré via processo administrativo o valor de R$ 480,74, e em razão disso 

faz jus ao recebimento da diferença entre o valor pago e os gastos 

efetivos que teve. Discorreu sobre a legitimidade ativa e passiva, e sobre 

os juros e correção monetária, fundamentando seu direito na Lei 6.194/74, 

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 diferença referente a DAMS. Juntou os documentos de Ids 

16559938, 16559939, 16560241, 16560242, 16560246, 16560248, 

16560249, 16560251, 16560252, 16560253, 16560257, 16560259, 

16560260, 16560262, 16560263, 16560264, 16560265, 16560266, 

16560267, 16560268, 16560269, 16560270, 16560271, 16560272, 

16560273 e 16560274. 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 18104194), a 

Ré contestou a ação – Id 18369837, onde, inicialmente, suscitou preliminar 

de “CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR”, tendo em 

vista a satisfação na esfera administrativa da indenização pleiteada, e de 

“EXCLUSÃO DA ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A” do polo 

passivo, pois que deve responder é a Seguradora Líder. No mérito, em 

síntese, discorreu sobre a quitação e insubsistência do pedido, tendo em 

vista a satisfação da pretensão do Autor na via administrativa; sobre a 

improcedência do pedido de reembolso da DAMS, ao argumento de que as 

notas fiscais de Ids 16560259, 16560263 e 16560265, não consta de 

forma legível o nome do responsável; sobre o limite da indenização e a lei 

vigente à época do sinistro; sobre os juros moratórios; sobre a não 

aplicação da correção monetária, ou, em caso de entendimento diverso, 

seu termo inicial do ajuizamento da ação. Ao final pugnou pelo acolhimento 

da preliminar e da exclusão da Ré Itaú Seguros do polo passivo, e em 

caso de entendimento diverso, o julgamento totalmente improcedente dos 

pedidos lançados na inicial. Colacionou os documentos de Ids 18369839, 

18370147, 18370160, 18370162, 18370166 e 18370169. A impugnação à 

contestação pode ser vista no Id 19318988. Instadas a especificarem as 

provas que pretendiam produzir (Id 20359754), a Autora se manifestou 

pugnando pelo julgamento antecipado do mérito (Id 20723721), já a Ré 

pugnou pela produção de prova pericial. 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 

DA DIFERENÇA DE DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO DPVAT (DAMS)” 

proposta por IVONE GIELOW contra ITAÚ SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA S.A. Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário superar 

as preliminares suscitadas pela Ré. Sobre a preliminar de “CARÊNCIA DE 

AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR”, ao argumento de que a Autora 

já recebeu a indenização pleiteada, conferindo-lhe quitação, entendo que 

deve ser rejeitada. É certo que o montante pago administrativamente libera 

o devedor apenas em relação ao referido montante, não afastando a 

possibilidade de o beneficiário discutir a indenização que realmente 

entenda devida. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. PLEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. SINISTRO EM 08.07.2013. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA 

DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. ARGUIÇÃO 

DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 

PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTERVENÇÃO EM SEGUNDA 

INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À INCAPAZ. VÍCIO SANADO. 

NULIDADE AFASTADA. QUITAÇÃO PLENA. INOCORRÊNCIA. 

POSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM JUÍZO A DIFERENÇA DE VALORES. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.483.620/SC. 

INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO PARA APLICAR 

A MÉDIA ENTRE O INPC E IGP-DI. RECURSO (1) PROVIDO. RECURSO (2) 

NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0000982-43.2015.8.16.0171 - 

Tomazina - Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão - J. 

0 4 . 0 5 . 2 0 1 8 ) ( T J - P R  -  A P L :  0 0 0 0 9 8 2 4 3 2 0 1 5 8 1 6 0 1 7 1  P R 

0000982-43.2015.8.16.0171 (Acórdão), Relator: Desembargador Clayton 

de Albuquerque Maranhão, Data de Julgamento: 04/05/2018, 8ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 29/05/2018) (Negritei) Assim, o recebimento do 

seguro DPVAT não impede que a Autora pleiteie na esfera judicial eventual 

diferença. Quanto ao pedido de manutenção da Seguradora Líder no polo 

passivo e sua exclusão do mesmo polo, também entendo que deve ser 

rejeitado, pois o artigo 7º da Lei nº 6.194/74, instituiu solidariedade entre 

todas as companhias pertencentes ao convênio DPVAT. Assim, como a 

Autora ajuizou a ação contra a Ré Itaú, ficou clara sua escolha por ela 

para se ver indenizada. A lei 6.194/74, vigente à época do fato, dispões 

que a “indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta 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. Não havendo mais preliminares, passo à análise do 

mérito. MÉRITO O imbróglio dos autos reside apenas em saber ser a 

Autora faz jus ao recebimento da complementação da indenização 

referente a DAMS no valor de R$ 379,24 (trezentos e setenta e nove reais 

e vinte e quatro centavos), decorrentes dos gastos que teve em razão do 

acidente que sofreu em 03/12/2017. Pois bem. Compulsando os autos, 

mais especificamente no Id 16560241, é incontroverso que a Autora 

sofreu acidente de trânsito em 03/12/2017, causado por veículo 

automotor. Para fundamentar seu direito, a Autora juntou aos autos as 

notas ficais de números 1857 (Id 16560259), 201700000002784 (Id 

16560260), 201700000000109 (Id 16560262), 1860 (Id 16560263), 

000.017.535 (Id 16560264), 1850 (Id 16560265) e 33476 (Id 16560248), 

que totalizaram o valor de R$ 859,98 (oitocentos e cinquenta e nove reais 

e noventa e oito centavos). Visando se eximir de sua responsabilidade, a 

Ré sustentou nas notas fiscais de números 1857, 1860 e 1850, o nome do 

destinatário é ilegível, não sendo possível averiguar se pertencem a 

Autora. Esse argumento não deve ser acolhido, isso porque, muito embora 

nas notas fiscais impugnadas o nome do destinatário realmente se 

encontra parcialmente ilegível, há como afirmar que elas pertencem a 

Autora, pois no campo “CNPJ/CPF” consta o número CPF de nº 

288.444.241-34 – Documento pertencente a Autora, que é o mesmos que 

consta nas outras notas fiscais pagas pela Ré, bem como nos prontuários 

de atendimento (Id 18370169) e na “DECLARAÇÃO DE PREVENÇÃO A 

LAVAGEM DE DINHEIRO CIRCULAR SUSEP 445/12” fornecida pela própria 

Ré. Continuando, verifico, ainda, que a Ré adimpliu parcialmente o valor 

dos honorários médicos (Id 18370169), pois a Autora pleiteou o valor de 

R$300,00 (trezentos reais), apresentando no procedimento administrativo 

a nota fiscal correspondente ao serviço prestado, todavia, a Ré avaliou 

em “R$ 100,76” os honorários médicos. Tal ato é indevido, pois o 

beneficiário do seguro DPVAT faz jus ao ressarcimento integral das 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

compradas, como é o caso dos autos, limitadas ao valor estabelecido no 

inciso III, do artigo 3º da Lei 6.194/74. Extrai-se do procedimento 

administrativo (Id 18370169) que a Autora requisitou o ressarcimento da 

DAMS no valor de R$ 859,98 (oitocentos e cinquenta e nove reais e 

noventa e oito centavos), conforme “Relatório de Despesas Médicas 

Hospitalares”, todavia, somente foi autorizado o ressarcimento de R$ 

480,74 (quatrocentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), fato 

esse que evidencia o direito da Autora ao recebimento da diferença, qual 

seja, R$ 379,24 (trezentos e setenta e nove reais e vinte e quatro 

centavos), até porque esse valor somado com aquele recebido na esfera 

administrativa se encontra dentro do limite estabelecido pela Lei 11.945/09 

(R$ 2.700,00). O referido valor deve ser corrigido monetariamente, pelo 

INPC, desde a data da emissão das Notas Fiscais de Ids 18370169, 

18370169, 18370169 e 18370169, com a incidência de juros de mora de 

1% a.m. desde a citação. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para 

condenar a Ré a pagar a Autora o Seguro DPVAT no valor de R$ 379,24 
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(trezentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), a título de 

ressarcimento de Despesas Médicas e Suplementares (DAMS), com a 

correção monetária pelo INPC, desde a data da emissão das Notas Fiscais 

de Ids 18370169, 18370169, 18370169 e 18370169, com a incidência de 

juros de mora de 1% a.m., contados da citação. Condeno a Ré, ainda, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

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, 27 

de abril de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA Juiz de Direito em 

Substituição Legal
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Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001452-10.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: MARCOS HENRIQUE FELIPE REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos, etc. MARCOS 

HENRIQUE FELIPE propôs a presente “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

DO SEGURO DPVAT, POR INVALIDEZ PERMANENTE” contra 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. 

Relatou que no dia 11/05/2016, sofreu “queda de motocicleta”, sofrendo 

sequelas “em sua PERNA ESQUERDA E SUA CLAVÍCULA ESQUERDA”, 

acarretando perda do movimento. Discorreu sobre a legislação que rege o 

presente feito, pontuando que o valor a que faz direito com relação a 

perda de membro inferior é de R$ 9.450,00 (70% de R$ 13.500,00), já com 

relação a perda da mobilidade do ombro é de R$ 3.375,00 (25% de R$ 

13.500,00). Ao final requereu a condenação da Ré ao pagamento da 

indenização referente ao seguro obrigatório, a ser apurado pelo grau de 

incapacidade estabelecido em perícia médica, bem como a inversão do 

ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou os 

documentos de Ids 4716515, 4716583, 4716580, 4716577, 4716576, 

4716571, 4716567, 4716561, 4716553, 4716548, 4716546, 4716542 e 

4716539. Recebida a inicial (Id 4718680), determinou-se a citação da Ré, a 

qual contestou a ação em 10/05/2017 (Id 6840351), todavia, conforme 

certidão de Id 8063621, sua defesa se deu fora do prazo legal, e em razão 

disso foi decretada revelia da Ré (Id 8268213), sendo determinada a 

produção de prova pericial a ser realizada junto ao IML. Aportou aos autos 

o Laudo Pericial de nº 500.01.01.2017.1174, referente ao exame de lesão 

corporal/sinistro DPVAT realizado no Autor (Id 10119481), sendo que a 

manifestação da Ré sobre o ele pode ser vista no Id 10283148, já o Autor 

permaneceu silente, conforme certidão de Id 11439616. Designou-se 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 30/05/2018, às 14h, a 

qual, conforme termo de audiência (Id 15295291), restou infrutífera, e em 

razão disso, foi determinada a conclusão dos autos para prolação de 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de “AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, POR INVALIDEZ 

PERMANENTE” proposta por MARCOS HENRIQUE FELIPE contra 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Como 

a Ré é revel, não há preliminares ou questões de mérito a serem 

superadas, assim, 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. Quanto a prova do acidente, mesmo com boletim de 

ocorrência lavrado em data posterior ao fato narrado (data da 

comunicação 08/07/2016; data do fato 11/05/2016), entendo que ficou 

demonstrado que o Autor sofreu acidente automobilístico, isso porque, 

conforme documento de Id 4716546, há a informação de que o Autor deu 

entrada no hospital no dia 11/05/2016, em razão de ter sofrido queda de 

moto. 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 pelo Autor, fez-se necessária à 

confecção de prova pericial (Id 10119481), 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, ao examinar o Autor, o Sr. Perito, no tópico 
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“DESCRIÇÃO”, relatou que a “Clavícula esquerda sem limitação dos 

movimento”, com “Perda pequena de força muscular do membro superior 

esquerdo”, ainda, relatou “Encurtamento de três centímetros do membro 

inferior esquerdo”, todavia, lhe foi informado que era de outro acidente. Ao 

estabelecer o percentual de perda, referente a “Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos”, o Sr. Perito constatou “Sequela residual” de “5,0%”. Antes de 

estabelecer 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) 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 11/05/2016, data 

do sinistro (Súmula 580 STJ), com incidência de juros de mora desde a 

citação (Súmula 426 do STJ). Por fim, quanto a manifestação da Ré quanto 

ao Laudo (Id 10283148), em nenhum momento o Sr. Perito apontou o 

percentual de 25%, quem requereu a incidência desse percentual foi o 

Autor em sua inicial, devendo, portanto, tal manifestação ser 

desconsiderada, assim como a do Autor (Id 12179575). 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 (11/05/2016), 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, § 8º, do CPC, fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). 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, 27 

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: 1011105-02.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ELITON DIAS DO NASCIMENTO REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. Vistos, etc. ELITON DIAS DO NASCIMENTO 

propôs a presente “AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT” contra MAFRE SEGUROS GERAIS S.A. Após 

fazer considerações sobre a justiça gratuita e a prioridade no trâmite, 

relatou que no dia 23/06/2017, foi vítima de acidente de automobilístico, o 

qual lhe causo sequelas permanentes no “MEMBRO SUPERIO 

(TRAUMA/LESÃO/FRATURA NASAL, FRATURA DE SEPTO NASAL, 

FRATURA DE MAXILIAR”. Informou que a Ré efetuou o pagamento 

referente a indenização securitária no valor de R$ 3.375,00, todavia, 

entende que faz jus a em “receber da Requerida o saldo remanescente, 

ou valor justo a ser apurado oportunamente”, pois discorda da perícia 

realizada na via administrativa. Discorreu sobre a legitimidade ativa e 

passiva, e sobre os juros e correção monetária, fundamentando seu 

direito na Lei 6.194/74, 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 diferença referente ao seguro 

obrigatório. Juntou os documentos de Ids 16564320, 16564321, 16564699, 

16564701, 16564702, 16564703, 16564708, 16564719, 16564720, 

16564721, 16564722, 16564724, 16564725, 6564727, 16564728, 

16564729, 16564731, 16564732, 16564736, 16564737, 16564738, 

16564740, 16564942, 16564943, 16564945, 16564948, 16564950, 

16564952, 16564953, 16564955, 16564957, 16564958, 16564960, 

16564961, 16564963, 16564964, 16564966, 16564967, 16564968, 

16564970, 16564972, 16564973, 16564974, 16564975, 16564976, 

16564978, 16564979, 16564980, 16564981, 16564983, 16564986, 

16564990, 16565093, 16565095, 16565096, 16565097, 16565098, 

16565099, 16565100, 16565101, 16565102, 16565103 e 16565104. 

Recebida a inicial (Id 16793509), foi deferida tanta a prioridade de 

tramitação como os benefícios da justiça gratuita ao Autor, sendo, ainda, 

determinada a citação da Ré. Devidamente citada (Id 17356520), conforme 

certidão de Id 18709683, deixou de contestar a ação no prazo legal, sendo 

sua defesa de Id 21511292, intempestiva, e em razão disso foi decretada 

revelia da Ré (Id 19520729), e determinada a produção de prova pericial a 

ser realizada junto ao IML. Aportou aos autos o Laudo Pericial de nº 

500.1.02.2019.015226-01, referente ao exame de quantificação de danos 

corporais – DPVAT realizado no Autor (Id 24694224), sendo que a 

manifestação do Autor sobre o ele pode ser visto no Id 25118002, e a da 

Ré no Id 27583496. 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 DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT” proposta por ELITON DIAS DO NASCIMENTO 

contra MAFRE SEGUROS GERAIS 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$ 3.375,00 

(Comprovante Id 21511294), 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 2017. 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 
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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 24694224), cujo objetivo é constatar se o 

beneficiário, em decorrência do acidente, sofreu invalidez permanente, e, 

caso tenha ocorrido, o seu grau de lesão. Do Laudo de Exame de 

Quantificação de Danos Corporais (DPVAT), realizado no mês de junho de 

2019, extrai-se que o Sr. Perito relatou histórico “Referente acidente de 

carro em 06/2017 onde sofreu fratura nasal e malar esquerda” (item II), 

confirmando “Lesão compatível com o histórico” (item IV), todavia, concluiu 

que “Não há invalidez” (item V). O artigo 3º, da Lei 6194/74, prevê que a 

indenização para casos como o presente, será paga quando houver 

invalidez permanente, seja ela total ou parcial, porém de caráter 

permanente, hipótese não constatada nestes autos. Frisa-se, que 

insurgência do Autor quanto ao laudo (Id 25118002, não deve ser 

acolhida, primeiro porque com relação aos supostos “diversos gastos” 

para “estabilizar sua lesão”, o ressarcimento deles se dá com base no 

inciso II, do artigo 3º da Lei 6.194/74 (Despesas de Assistência Médica e 

Suplementares – DAMS), desde de que devidamente comprovadas, o que 

não é o caso dos autos, pois sequer foram requisitadas em sua inicial. 

Segundo porque a indenização somente é devida quanto constatada 

invalidez permanente, o que não ficou caracterizada pela perícia, daí 

porque não há o que se falar em “pagamento de 50% do valor do membro 

fraturado”. Dessa forma, nos termos disposto no artigo 3º da Lei 6194/74, 

analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que não ficou 

comprovada a incapacidade permanente do Autor, decorrente do acidente 

de trânsito ocorrido em 23/06/2017, restando de rigor a improcedência do 

pedido. 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, 27 de abril de 2020. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001182-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RODRIGUES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RUCKS (REU)

GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES MARQUES (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001182-78.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

NILZA RODRIGUES SANTANA REU: GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES 

MARQUES, ALEXANDRE RUCKS Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada 

nos autos (ID. 30833462). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte 

autora (CPC, art. 90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000201-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CADASQUEVES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000201-49.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA CADASQUEVES SILVA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 31395112). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. 3. Custas e honorários advocatícios pela parte requerida. 

Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes. 4. P.R.I.C. Após as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001030-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON GARCIA MOREIRA (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001030-35.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JOELSON GARCIA MOREIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos, etc. JOELSON 

GARCIA MOREIRA propôs a presente “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

DO SEGURO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE” contra 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Relatou que foi vítima de acidente de trânsito em 13/06/2016, e em razão 

disso acionou a Ré na esfera administrativa com intuito de ser indenizado, 

todavia, após análise da documentação encaminhada, sem qualquer 

justificativa, ela “entendeu por não efetuar qualquer pagamento”. 

Discorreu sobre a legislação aplicável ao presente feito, fazendo 

ponderações sobre a Lei 11.492/07, que deu nova redação a Lei 6.194/74, 
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bem como sobre o termo inicial da correção monetária. Ao final requereu o 

julgamento totalmente procedente dos pedidos, para condenar a Ré ao 

pagamento da indenização securitária, no valor apurado pelo grau de 

incapacidade estabelecido pela perícia, bem como a inversão do ônus da 

prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou os 

documentos de Ids 4641833, 4641849, 4641854, 4641861, 4641866, 

4641874, 4641882, 4641895, 4641901, 4641905, 4641911, 4641915, 

4641924, 4641932, 4641938, 4641951, 4641958, 4641970, 4641982, 

4641999, 4642012 e 4642021. Recebida a inicial (Id 4661991), foi 

determinada a citação da Ré para que contestasse a ação. Devidamente 

citada (Id 5070863), a Ré contestou a ação (Id 5609551) suscitando, 

incialmente, preliminar de “REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA PENDENTE”, ao 

argumento de que falta interesse ao Autor, uma vez que não houve a 

negativa do pagamento, pois o processo administrativo se encontra 

suspenso pela falta de “regulação administrativa iniciada”, e preliminar de 

“DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 5º, §5º, DA LEI 6.194/74”, uma vez que a 

parte Autora não trouxe aos autos o laudo do IML. No mérito discorreu 

sobre a imprescindibilidade de produção de prova pericial, sobre o 

quantum indenizatório em eventual condenação, sobre o termo inicial dos 

juros e da correção monetária, e, por fim, sobre os honorários 

advocatícios. Ao final pugnou pelo acolhimento das preliminares, e em 

caso de entendimento diverso, o julgamento totalmente improcedente dos 

pedidos lançados na inicial. A impugnação à contestação pode ser vista 

no Id 5893350. Instadas a especificarem as provas que pretendiam 

produzir (Id 6034461), o Autor se manifestou requerendo a produção de 

prova pericial (Id 6081695), sendo no mesmo sentido a manifestação da 

Ré (Id 6649267). Conforme decisão de Id 1517259, 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 500.01.02.2018.016397-01, referente ao exame de lesão 

corporal/sinistro DPVAT realizado no Autor (Id 17874924), sendo que a 

manifestação da Ré sobre o ele pode ser visto no Id 18089701, e a da 

Autora no Id 18105812. Após, vieram-me conclusos os autos para 

prolação de sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se 

de “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT POR 

INVALIDEZ PERMANENTE” proposta por JOELSON GARCIA MOREIRA 

contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A.. Não havendo preliminar, 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. In 

casu, entendo que restou provado que o Autor sofreu acidente de 

trânsito, isso porque há nos autos o Boletim de Acidente de Trânsito 

lavrado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal (Id 4641854), 

onde consta na narrativa as circunstâncias do acidente e as pessoas nele 

envolvido, e dentre elas está o Autor da presente demanda. Corrobora 

como prova do acidente de trânsito, as declarações acostadas na Ficha 

de Atendimento de Emergência de nº 700985 (Id 4641882), datada do dia 

13/06/2016, data do acidente, que o foi “trazido pela rota oeste em 

prancha rígida e colar cervical com histórico de colisão carro x caminhão”, 

apresentando “escoriações tórax e rosto. Possível fratura de fêmur 

esquerdo”, ou seja, resta provado que o Autor 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 pelo Autor, fez-se necessária à 

confecção de prova pericial (Id 17874924), cujo objetivo é constatar se o 

beneficiário, em decorrência do acidente, sofreu invalidez permanente, e, 

caso tenha ocorrido, o seu grau de lesão. O Sr. Perito, ao tecer 

comentários sobre a perícia, constatou que o “Periciando sofreu trauma 

grave devido ao acidente de trânsito em 2016 permanecendo com 

sequelas definitivas do trauma sofrido”. Sendo assim, conforme se 

depreende do laudo, constatou-se que o Autor possui “Déficit para 

flexão-extensão do cotovelo esquerdo” e “Déficit com diminuição da força 

muscular do membro inferior esquerdo”, sendo enquadrado os danos na 

tabela anexa a Lei 6.194/74, como “Perda incompleta da mobilidade de um 

dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”, cujo percentual de 

perda constatado foi o de “Repercussão intensa” de “18,75%”, e “Perda 

anatômica e/ou funcional incompleta de um dos membros inferiores”, cujo 

percentual de perda constatado foi o de “Repercussão média” de “35%”. 

Com base nessa conclusão, o valor referente a indenização devida ao 

Autor pelas lesão supracitadas correspondem a R$ 7.256,25 (25% x 75% 

= 18,75%; R$ 13.500,00 x 18,75% = R$ 2.531,25 // 50% x 70% = 35%; R$ 

13.500,00 x 35% = R$ 4.725,00). O referido valor deve ser corrigido 

desde o dia 13/06/2016, data do sinistro (Súmula 580 STJ), com incidência 

de juros de mora desde a citação (Súmula 426 do STJ). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar a Ré a pagar ao Autor o 

Seguro DPVAT no valor de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e 

seis reais e vinte e cinco centavos), com a correção monetária, pelo INPC, 

desde a data do evento danoso (13/06/2016), 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) 
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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, 28 de abril de 2020. 

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000091-84.2019.8.11.0015

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:

SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO (REQUERIDO)

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000091-84.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA., SORAIA REGINA BRESCOVIT 

VENDRUSCOLO Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 

24280800). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005671-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE TELLES DA SILVEIRA DE SOUZA (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:

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

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: 1005671-66.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOSIANE TELLES DA SILVEIRA DE SOUZA REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos, etc. JOSIANE TELLES DA 

SILVEIRA propôs a presente “AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE” contra 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Após 

fazer considerações sobre a justiça gratuita, relatou que no dia 

06/04/2016, foi vítima de acidente de trânsito, sendo que em decorrência 

dele sofreu “Luxação de cotovelo + fratura luxação exposta cominutiva de 

rádio distal dto”, e teve que passar pelo procedimento “lavado + redução 

do cotovelo + fixador externo (redução) de punho”. Afirmou que perdeu 

completamente a mobilidade do membro afetado, estando as sequelas 

permanentes devidamente comprovadas tanto pela vasta documentação 

médica como pelo documento emitido pelo Dr. Luiz Antônio Zanella, onde 

atesta possuir limitação funcional no membro superior de 100%. Disse que 

a seguradora Ré pagou somente R$ 7.092,00, a título de indenização, 

todavia, entende fazer jus do valor total da indenização de acordo com a 

lei vigente a época dos fatos (R$ 13.500,00). Discorreu sobre a Lei 

11.482/07, que deu nova redação a Lei 6.194/74, e estabeleceu o valor de 

R$ 13.500,00, sendo esse o valor que faz jus, ainda, pontuou que, em 

razão do “DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA”, deve a Ré provar que o 

valor adimplido na esfera administrativa foi o devido, e que os juros devem 

incidir desde a citação e a correção monetária a partir da MP 340/2006. Ao 

final requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e a 

condenação da Ré ao pagamento do valor total estabelecido na Lei 

6.194/74. Juntou os documentos de Ids 6776304, 6776319, 6777129, 

6777156, 6777183, 6777213, 6788997, 6789028, 6789066 e 6789109. 

Devidamente citada (Id 8217051), a Ré contestou a ação (Id 8252487) 

requerendo, inicialmente, a retificação do polo passivo, para que passe a 

constar “SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A”, 

após, suscitou preliminar de “INÉPCIA DA INICIAL”, ao argumento de que o 

pedido da Autora é absolutamente equivocado, bem como pela ausência 

de pedido específico quanto ao valor, ainda, suscitou preliminar de 

“FALTA DE INTERESSE DE AGIR”, em razão do pagamento da indenização 

via administrativa, e preliminar de “AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE 

CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO”, tendo 

em vista a ausência de comprovante de residência em seu nome, 

impossibilitando a fixação do foro competente. No mérito, discorreu sobre 

a improcedência do pedido de complementação, sobre a quitação da 

indenização realizada na esfera administrativa, sobre a inexistência de 

prova da invalidez, sobre a limitação da indenização e seu pagamento 

proporcional, sobre a necessidade de prova pericial, e sobre a 

impossibilidade da aplicação da correção monetária a partir da MP 340/06 

e que nos termos do artigo. Ao final pugnou pela retificação do polo 

passivo e pelo acolhimento das preliminares, e, em caso de entendimento 

diverso, o julgamento totalmente improcedente dos pedidos lançados na 

inicial. Colacionou os documentos de Ids 8252492, 8252502, 8252500, 

8252509, 8252513, 8252518 e 8252521. A impugnação à contestação 

pode ser vista no Id 9569321. Instadas a especificarem as provas que 

pretendiam produzir (Id 9740443), a Ré se manifestou requerendo a 

produção de prova pericial (Id 10039540), sendo que no mesmo sentido a 

Autora se manifestou (Id 10172125). Conforme decisão de Id 10248007, 

todas as preliminares suscitadas pela Ré foram rejeitadas, sendo, apenas, 

deferida a retificação do polo passivo. No mesmo ato, foi deferida a 

realização de prova pericial, a ser realizada junto ao IML. Aportou aos 

autos o Laudo Pericial de nº 500.01.02.2018.016770-01, referente ao 

exame de lesão corporal/sinistro DPVAT realizado na Autora (Id 

19373060), sendo que a manifestação da Ré sobre o ele pode ser visto no 

Id 19576856, e a da Autora no Id 19995815. Após, vieram-me conclusos 

os autos para prolação de sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE” 

proposta por JOSIANE TELLES DA SILVEIRA contra SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Não havendo preliminar, 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. In casu, não há discussão sobre a 

ocorrência de acidente, tanto é que houve pagamento do seguro na 

esfera administrativa, no valor de R$ 7.087,50 (Comprovante Id 8252500), 

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 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 
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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 19373060), 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, mais especificamente o tópico “III – DESCRIÇÃO”, o 

Sr. Perito descreveu que a Autora possui “Cicatriz em face anterior do 

antebraço direito”, mantendo “rigidez articular do cotovelo e punho direito” 

com “Restrição a flexão e extensão do segundo, terceiro, quarto e quinto 

quirodáctilos”. Ao responder o quesito de nº 2 deste juízo, o Sr. Perito 

apontou que o membro afetado foi o “Membro superior direito” cujo “Grau 

de incapacidade é de 60%”. Sendo assim, enquadrado os danos 

apontados na tabela anexa a Lei 6.194/74, tem-se que pela “Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos” o valor referente a indenização devida a Autora pela lesão 

supracitada corresponde a R$ 5.670,00 (60% x 70% = 42%; R$ 13.500,00 

x 42% = R$ 5.670,00), e como ela já recebeu a quantia de R$ 7.087,50, 

não há saldo remanescente a receber, tanto a título de principal como a 

título de correção monetária, sendo que, com relação a esse último, o valor 

de R$ 5.670,00, corrigido desde a data do sinistro (06/04/2016), até a data 

do pagamento administrativo (18/11/2016), seria de R$ 5.859,02, valor 

esse bem abaixo do recebido na administrativa. Frisa-se que a correção 

monetária tem seu temo inicial a data do sinistro, possuindo, inclusive, 

súmula sobre o assunto (Súmula 580 STJ), daí porque a tese da Autora de 

que a correção monetária deve incidir desde a MP 340/2006, não 

prospera. Por fim, quanto a insurgência da Autora quanto ao laudo (Id 

19995815), entendo que é desprovida de razão, isso porque o Laudo do 

Dr. Luiz Antônio Zanella (Id 6788997), é datado de 03/10/2016, enquanto o 

do IML é datado de 11/12/2018, ou seja, melhor representa o percentual de 

invalidez diante a consolidação da lesão. Ademais, como pontuado nos 

fundamentos desta sentença, não há como acolher o pedido da Autora 

para que a indenização se dê em 100% dos R$13.500,00, pois tanto a Lei 

6.194/74, como a jurisprudência, inclusive sumulada (Súmulas 474 e 544 

do STJ), estabelecem que a indenização será proporcional ao graus de 

invalidez. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, condenando a 

Autora 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, 28 de abril de 2020. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001833-13.2020.8.11.0015

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 BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001833-13.2020.811.0015 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: 1001268-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001268-49.2020.811.0015 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004807-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA FRANCISCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DA SILVA CORSINI (REU)

VALDINEI ROSONI (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1004807-23.2020.8.11.0015 Verifico que a 

parte autora formulou diversos pedidos na inicial, sendo um deles de 

reconhecimento da união estável ali referida. Entretanto, um dos requisitos 

de admissibilidade da cumulação é a competencia do mesmo juízo para 

conhecer dos pedidos, na forma do que dispõe o art. 327, § 1º, inciso III, 

do CPC. Assim, considerando que a competencia para o conhecimento do 

pedido de reconhecimento da união estável é da Vara de Familia e 

Sucessões, não é possível a cumulação perante este juízo civel. Destarte, 

intime-se o requerente a emendar a inicial, a fim de excluir o aludido 

pedido, que deve ser objeto de outro processo , perante o juízo pertinente, 

no prazo de dez dias. .
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010515-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1010515-88.2019.8.11.0015 Intime-se a parte 

autora para se manifestar sobre a petição de Id. 31426874/31426876, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Intimem-se. TF

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006460-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT4156-A (ADVOGADO(A))

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GORDO MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1006460-94.2019.8.11.0015 Verifico que os 

requerentes pretendem a nulidade do título do requerido e de seus 

antecessores. Desta forma, todos aqueles que serão atingidos por 

eventual decisão anulatória dos registros imobiliários devem integrar a lide. 

Assim, INTIMEM-SE os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendarem a inicial, a fim de incluir os litisconsortes necessários na lide; 

bem como especificarem em que consiste o dano material pretendido, uma 

vez que apenas o seu montante pode ser relegado para eventual fase de 

liquidação de sentença. TF

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005065-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SILVA MOTA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data distribuí a carta precatória 

expedida para fins de citação com o número 1000296-96.2020.8.11.0094 

para a VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ. 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, 28 de abril de 2020. LAURA JOANIR COSTA LEITE 

RONDON Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005065-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SILVA MOTA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data distribuí a carta precatória 

expedida para fins de citação com o número 1000296-96.2020.8.11.0094 

para a VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ. 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, 28 de abril de 2020. LAURA JOANIR COSTA LEITE 

RONDON Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012208-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY JANES RAUBER ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (REU)

 

AUTOS 1012208-10.2019.8.11.0015 - INTIMAÇÃO: Do advogado da parte 

AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, DISTRIBUIR a Carta Precatória 

expedida nos autos Id. 31479522, para as devidas providências junto ao 

Juízo Deprecado, devendo recolher naquele Juízo as custas e taxas, bem 

como outras despesas e diligências necessárias para o fiel cumprimento 

da Deprecata, devendo ainda comprovar a distribuição da mesma no 

prazo de 30 (trinta) dias, e ACOMPANHAR o seu trâmite para onde foi 

distribuída.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001202-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

E S DA SILVA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO: Do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a fim de proceder a DISTRIBUIÇÃO da Carta Precatória expedida nos 

autos Id. 16644331, junto ao Juízo Deprecado, devendo recolher naquele 

Juízo as custas e taxas, bem como outras despesas e diligências 

necessárias para o fiel cumprimento da Deprecata, devendo ainda 

comprovar a distribuição da mesma no prazo de 30 (trinta) dias, e 

acompanhar o seu trâmite pelo site do TJ para onde foi distribuída. 

Sinop-MT, 28 de abril de 2020. Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013375-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

F. J. DA SILVA - CONSTRUCOES - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data distribuí a carta precatória 

expedida para fins de citação com o número 1000190-35.2020.8.11.0107 

para a VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ. 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, 28 de abril de 2020. LAURA JOANIR COSTA LEITE 

RONDON Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002925-65.2016.8.11.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 173 de 389



Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

ZENILDE TERESINHA MOYSES DOS SANTOS (EXECUTADO)

E J M DOS SANTOS E CIA LTDA. - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data distribuí a carta precatória 

expedida para fins de citação com o número 1000380-58.2020.8.11.0087 

para a VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE. 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, 28 de abril de 2020. LAURA JOANIR COSTA 

LEITE RONDON Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007622-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

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:

FERNANDO DE MAGALHAES (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, para o cumprimento do Mandado no Bairro SETOR 

COMERCIAL, 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, 28 DE abril de 2020. Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007622-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

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:

FERNANDO DE MAGALHAES (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, para o cumprimento do Mandado no Bairro SETOR 

COMERCIAL, 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, 28 DE abril de 2020. Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000706-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA S. B. LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADTHOR - DISTRIBUIDORA DE BATENTES, PORTAS & MADEIRAS EIRELI 

- ME (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS MARTINS DE PIPOLLI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que recolha o Preparo de Carta 

Precatória a ser expedida à Comarca de Jundiaí / SP, devendo anexar aos 

autos o referido comprovante.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013704-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ SANTANA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1013704-74.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001627-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001627-96.2020.811.0015 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: 1001771-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDICIONIR DE JESUS HENRIQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001771-70.2020.811.0015 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: 1013734-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DA PALMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1013734-12.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003755-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1003755-89.2020.811.0015 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: 1008457-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008457-15.2019.811.0015 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: 1008876-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA RANGEL AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008876-35.2019.811.0015 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: 1008936-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANGELO ZANATELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008936-08.2019.811.0015 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: 1009131-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1009131-90.2019.811.0015 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: 1010669-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1010669-09.2019.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes nos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010680-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1010680-38.2019.811.0015 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 
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indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012763-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1012763-27.2019.811.0015 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: 1012820-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA JULIA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1012820-45.2019.811.0015 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: 1013457-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DE SOUZA BRITTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1013457-93.2019.811.0015 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: 1013510-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO DA CRUZ AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1013510-74.2019.811.0015 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: 1013684-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO ALEXANDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1013684-83.2019.811.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015225-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO EMANUEL DAMBROS ZANKOSKI (EXECUTADO)

LUCILENE ZANKOSKI (EXECUTADO)

SOLOFORTE ADUBOS E SEMENTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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 três diligências do(a) Senhor(a) 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado de Citação por Hora 

Certa, no Bairro SETOR INDUSTRIAL NORTE, 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, 28 DE abril de 2020. Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011525-07.2018.8.11.0015

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:

EDINALDO BEZERRA CUNHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1011525-07.2018.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que a PARTE AUTORA manifestasse nos 

presentes autos, COMPROVANDO A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA. Nos termos da legislação vigente, procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007503-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007503-66.2019.811.0015 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: 1006891-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006891-31.2019.811.0015 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: 1007160-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RUDINEIA DAHMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO OAB - MT0016135A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA - LOJAS AVENIDA S.A (REU)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado. Sinop-MT, 18 de outubro de 2017 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172237 Nr: 7436-65.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENELCI LUIZ GIACOMINI, GENÉSIO AGOSTINHO DEON, 

SEVERINA ROSA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 

14258-A

 INTIMAÇÃO das PARTES para em quinze dias manifestarem sobre laudo 

pericial de fls. 219 a 243.

INTIMAÇÃO dos EMBARGANTES para recolherem o restante dos 

honorários periciais em dez dias, conforme decisão de fl. 153/154.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009376-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA IWAKIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1009376-04.2019.8.11.0015 Primeiramente, 

sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pelo requerente. Designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 19/11/2020, à 13h00min, a ser realizada 

pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40-48. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-os 

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 

auto composição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004429-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPA CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA. - ME (REU)

MARIANGELA CAVAZZINI (REU)

JUVENILDO ARAUJO DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1004429-67.2020.8.11.0015 Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Ademais, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 

19/11/2020, à 14h30min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40-48. APÓS O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, cite-se a requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-os 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 auto composição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 
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defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004389-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE AGUIAR JUNIOR OAB - SP134382 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1004389-85.2020.8.11.0015 Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Ademais, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 

19/11/2020, à 13h45min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40-48. APÓS O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, cite-se a requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-os 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 auto composição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002433-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO IASTAKA SHIMABUKURO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP173351-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº. 1002433-39.2017.8.11.0015 No id nº. 30032485 a 

executada UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO 

ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença promovidO por ALBERTO IASTAKA 

SHIMABUKURO, alegando excesso de execução, ao argumento de que 

não houve o descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela e, portanto, não é devido o valor relativo às astreintes. 

Alternativamente, requereu a redução do valor da multa. Requereu a 

concessão de efeito suspensivo, uma vez que depositou o valor que 

entende incontroverso. O impugnado se manifestou no id nº. 30237546, 

alegando que não cabe o efeito suspensivo e que não há excesso de 

execução, pois a sentença dispôs acerca da data inicial do 

descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Requereu 

a improcedência da impugnação, a incidência de multa, ante a ausência do 

pagamento espontâneo e a realização de penhora on line dos ativos 

financeiros da executada. Decido. Recebo a impugnação ao cumprimento 

da sentença, sem, entretanto, atribuir-lhe o efeito suspensivo, uma vez 

que ausentes os requisitos elencados no §6° do referido dispositivo legal. 

Verifico que a sentença do id nº. 19254436 condenou a executada a 

fornecer ao exequente o serviço de internação domiciliar via home care, 

tornando definitiva a tutela antecipada; bem como condenou a executada 

ao pagamento de multa cominatória por descumprimento de decisão 

judicial, no importe de R$500,00 (quinhentos reais) ao dia, acrescido de 

correção monetária, a contar do dia do descumprimento da decisão até o 

efetivo cumprimento. Ademais condenou a executada ao pagamento da 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir da data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 

240 do CPC/2015 c/c art. 405 do CC). Por fim, condenou a executada ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Em grau de recurso, foi mantida a 

sentença, sendo majorados os honorários advocatícios para o importe de 

12% sobre o valor da condenação (id n. 26887082). Nessa senda, a 

alegação de excesso de execução não procede, pois as astreintes são 

devidas, notadamente porque restou configurado o descumprimento da 

decisão do id n°. 5557812, uma vez que a executada foi devidamente 

intimada a dar cumprimento à obrigação, em 28/03/2019 (id n°. 18980290) 

e deixou decorrer o prazo de 48 horas para cumprimento da decisão 

judicial. Em consequência, houve o bloqueio judicial de valores nas contas 

bancárias da executada, em 31/05/2019 (id n°. 20589867), o que, por si 

só, demonstra o descumprimento da ordem judicial pela executada. 

Ademais, a incidência da multa foi determinada na sentença e ratificada 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, não havendo 

que se falar em ausência de descumprimento de decisão judicial, 

tampouco na inaplicabilidade das astreintes, pois versa sobre matéria 

acobertada pela coisa julgada. Do mesmo modo, não há que se falar em 

redução do valor da multa, uma vez que não se vislumbra excessividade 

ou desproporcionalidade, capaz de caracterizar o enriquecimento ilícito do 

exequente, notadamente diante do reiterado descumprimentos perpetrado 

pela executada. A propósito: “Fase de cumprimento de sentença. 

Cobrança do valor de R$ 20.000,00 a título de astreintes. Pedido de 

redução do valor. Indeferimento. Agravo de instrumento. Valor exorbitante. 

Valor da multa aplicada que é adequado ao princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Multa mantida. Precedentes do STJ. Decisão mantida. 

Recurso desprovido”. (TJ-SP - AI: 22290274920198260000 SP 

2229027-49.2019.8.26.0000, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de 

Julgamento: 21/11/2019, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/11/2019) Assim, a impugnação não comporta acolhimento. 

No que se refere à incidência de multa de 10% e honorários advocatícios 

de 10% , relativos à fase de cumprimento da sentença, o artigo 523,§ 2° 

do Código de processo Civil dispõe que: “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”. Observa-se que a executada, ao 

apresentar a impugnação ao cumprimento da sentença, apresentou 

comprovante de deposito do valor de R$15.841,20 (quinze mil, oitocentos 

e quarenta e um reais e vinte centavos), realizado no dia 20/02/2020, 

aduzindo se tratar do valor que entende incontroverso (id n°. 30032487). 

O depósito foi feito no prazo legal, pois a executada foi intimada a efetuar 

o pagamento da obrigação em 30/01/2020, sendo que o término do prazo 

de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação se deu em 

20/02/2020, data em que foi feito o depósito. Assim, a multa de 10% e os 

honorários advocatícios de 10% referentes à fase de cumprimento da 

sentença (art. 523, §1°, CPC), deverão incidir somente sobre a diferença 

controvertida, que não foi depositada pela executada (art. 523,§2°, CPC). 

Nesse sentido: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO 

DE VALORES INCONTROVERSOS. MULTA. HONORÁRIOS PREVISTOS NO 

ART. 523 , § 2º , DO CPC . SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. 

Hipótese em que a devedora depositou o valor incontroverso no prazo de 

quinze dias para fins de pagamento. Possibilidade de incidência de multa e 

honorários, previstos no art. 523 , § 2º , do CPC , sobre o valor 

controverso não depositado dentro do prazo legal. RECURSO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70077221992, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/06/2018). Ante 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento da 

sentença do id nº. 30032485, condenado a parte executada ao pagamento 
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de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor 

controvertido, nesta fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523,§2°, do CPC. Transitada esta em julgado, autorizo o 

levantamento do valor depositado, em favor do exequente. Após, intime-se 

o exequente a apresentar planilha com o valor atualizado do débito, 

abatendo o montante levantado, no prazo de dez dias. Em seguida, 

intime-se a executada ao pagamento, no prazo de quinze dias, sob pena 

de penhora. Publique-se . Registre-se. Intimem-se. T

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004167-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE FRANCISCA DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004167-20.2020.8.11.0015 A requerente alega que 

adquiriu um imóvel urbano, mediante instrumento particular de 

compromisso de compra e venda firmado com a requerida, e que efetuou 

o pagamento do sinal e de 48 (quarenta e oito) parcelas, quando, em 

razão de problemas de saúde e financeiros, manifestou a intenção de 

rescindir o contrato. Aduz que as cláusulas 4, § 4º; 16, 18, parágrafo 

único e 28º do contrato de compra e venda são abusivas, importando em 

retenção indevida de valores, razão pela qual requer antecipação da 

tutela, para o fim de determinar a suspensão das cobranças das parcelas 

contratuais, além de vedar à parte requerida a inclusão do seu nome nos 

cadastros restritivos de crédito, efetuando sua retirada caso tenha feito a 

inclusão. DECIDO. Primeiramente, sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, uma vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, 

§§ 1º, 3º e 4º. O artigo 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando existirem elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e estiver presente 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. Com tais 

considerações, verifico, no caso vertente, que é de rigor o deferimento do 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que presentes os 

requisitos legais autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do 

CPC/2015. Analisando os documentos acostados à inicial, verifica-se que 

a requerente aderiu ao contrato de venda e compra de imóvel urbano em 

loteamento, com os encargos a ele inerentes. Contudo, analisando a 

condição resolutiva do contrato (cláusula décima oitava), nota-se a 

plausibilidade do direito invocado, diante da cláusula penal fixada no 

importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato. Assim, a 

princípio, se mostra excessiva a retenção de montante sobre o valor 

integral do contrato e não sobre o valor pago pelo consumidor, conforme 

já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “STJ - RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE 

PARTE DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta 

Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de 

compra e venda por inadimplemento do comprador, tem admitido a 

flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do 

total da quantia paga, conforme as particularidades do caso concreto. [...] 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.311.514-SP (2012/0041985-5) RELATOR: 

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação 10/11/2016. Grifei. 

Assim, havendo discordância quanto ao montante a ser restituído, bem 

como no que se refere à discussão da legalidade das cláusulas 4, § 4º; 

16, parágrafo primeiro; 18, parágrafo único e 28º , estando a requerente 

impossibilitada de continuar com o pagamento das parcelas, verifica-se o 

perigo do dano, já que notório os prejuízos decorrentes da negativação 

perante órgãos de proteção ao crédito, que possui nefastos efeitos na 

vida de qualquer indivíduo. Posto isso, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do contrato e que a 

requerida se abstenha de incluir o nome da requerente nos órgãos e 

proteção ao crédito e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 

19/11/2020, às 15h15min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local. Cite-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, bem como para que se atente ao disposto no 

artigo 304 do CPC/2015. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). T

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014894-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276-O (ADVOGADO(A))

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR53612-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO EBERLE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1014894-72.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 31283623. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

1014894-72.2019.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A em face de MARCIO EBERLE. 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Ficam as partes dispensadas das custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, §3º, do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. TF

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007741-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1007741-85.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 31387111. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo n° 

1007741-85.2019.8.11.0015 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 

c/c COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS movida por JOSEFA 
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FRANCISCA DOS SANTOS em face de BANCO CETELEM S/A. Registro 

que as custas deverão ser pagas pelo requerido, pois não é o caso da 

aplicação do art. 90, §3°, do Código de Processo Civil, uma vez que não se 

trata de custas remanescentes, mas da integralidade das custas, que não 

foram pagas na inicial. Assim, sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita (ID: 26133130), as custas deverão ser suportadas pelo requerido. 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Intime-se. TF

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010586-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CLAUDIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDES TURATTI OAB - MT13755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO RACA LTDA (REU)

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1010586-90.2019..8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 25911328. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo n° 

1010586-90.2019.8.11.0015 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

por DIEGO CLAUDIANO DA SILVA em face de BANCO PAN S.A. 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Ficam as partes dispensadas das custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, §3º, do CPC. Intime-se. TF

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002019-36.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAVIS MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1002019-36.2020.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 31499529. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo n° 

1002019-36.2020.8.11.0015 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 

c/c COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS movida por JAVIS 

MARTINS DA SILVA em face de BANCO VOTORANTIM S.A. Registro que 

as custas deverão ser pagas pelo requerido, pois não é o caso da 

aplicação do art. 90, §3°, do Código de Processo Civil, uma vez que não se 

trata de custas remanescentes, mas da integralidade das custas, que não 

foram pagas na inicial. Assim, sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita (ID: 39691189), as custas deverão ser suportadas pelo requerido. 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Intime-se. TF

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1015018-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. (REQUERENTE)

E. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO(A))

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (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: 

1015018-55.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 998,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda]; REQUERENTE: EMERSON BENEDIT e outros 

REQUERIDO: ROSILEI NOGUEIRA BENEDIT 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 15 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, 28 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

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011100-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GILBERTO FORMEHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

KARINE CLAUDIA ALESSI OAB - 011.151.781-80 (REPRESENTANTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FELIPE FORMEHL (REQUERIDO)

SARA OLIMPIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GIOVANA CARLA FORMEHL (REQUERIDO)

PEDRO PAULO FORMEHL (REQUERIDO)

MARISTELA GRANDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1011100-77.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

PAULO GILBERTO FORMEHL REPRESENTANTE: KARINE CLAUDIA ALESSI 

REQUERIDO: MARISTELA GRANDO, PEDRO PAULO FORMEHL, GIOVANA 

CARLA FORMEHL, SARA OLIMPIO DE OLIVEIRA, CLAUDIO FELIPE 

FORMEHL Vistos. 1. Intime-se a inventariante para, no prazo de 10 dias, 

retificar o plano de partilha, para fins de incluir a herdeira por 

representação de Cláudio Felipe Formehl (Julia Formehl), nos termos do 

artigo 1.835 do CC. 2. Após, dê-se vistas ao Ministério Público acerca do 

plano de partilha e pedido de alvará de id. 29973202, pelo prazo de 30 

dias. 3. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1010491-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MARGARIDA GUERREIRO FURLAN (REQUERENTE)

ANTONIO BORSUK GUERREIRO (REQUERENTE)

ADEMAR BORSUK GUERREIRO (REQUERENTE)

LUCIA GUERREIRO (REQUERENTE)

LOURDES GUERREIRO CAZARIN (REQUERENTE)

APARECIDO BORSUK GUERREIRO (REQUERENTE)

MARIA GUERREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA GUERREIRO OAB - MT18694/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANINA BORSUK GUERREIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1010491-60.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

MARIA GUERREIRO, MARGARIDA GUERREIRO FURLAN, ANTONIO 

BORSUK GUERREIRO, APARECIDO BORSUK GUERREIRO, ADEMAR 

BORSUK GUERREIRO, LOURDES GUERREIRO CAZARIN, LUCIA 

GUERREIRO REQUERIDO: ESTEFANINA BORSUK GUERREIRO Vistos. 1. 

Aguarde-se a conferência e abertura do testamento cerrado (autos n. 

1011150-69.2019.8.11.0015). 2. Após, manifestem-se as partes e 

concluso para deliberação. SINOP, 23 de abril de 2020. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014864-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. M. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA DOMINGUES OAB - MT26194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DE MACEDO PRADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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: 

1014864-37.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 998,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Fixação]; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: S. D. M. P. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MANOEL DE MACEDO PRADO 

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 15 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, 28 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: 1015042-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. P. B. (REQUERIDO)

C. D. S. B. (REQUERIDO)

V. F. P. (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: 

1015042-83.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 3.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda, Regulamentação de Visitas, Oferta, Fixação]; 

REQUERENTE: MAILTON PEREIRA REQUERIDO: VALKEIA FREIRE PAIVA, 

CARLOS DA SILVA BARCE, A. V. P. B. 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 15 de outubro de 2020, às 

17:00 horas. Ante ao exposto, procedo a Intimação do Ministério Público, 

Defensoria Pública e/ou Advogados para ciência da audiência designada. 

Não será expedido mandado de intimação para a parte assistida por 

advogado. Essa será intimada pelo seu causídico. Sinop/MT, 28 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000726-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, através de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, 

em conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil, bem como 

para ciência da certidão de ID n. 29275188. Obs: Os prazos processuais 

estão suspensos nos termos da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT, 

sendo considerado tempestivo os atos praticados antes do termo inicial do 

prazo (§4º do Art. 218, do CPC/15).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84457 Nr: 1905-71.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte exequente, por meio da Defensoria Pública, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos informando se houve 

o cumprimento da obrigação alimentar, consignando-se que a inércia 

ensejará a presunção de pagamento integral do débito e a consequente 

extinção da presente execução.

 2. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002890-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR VALDEMIRO FRITSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 
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#1002890-08.2016.8.11.0015 REQUERENTE: OSCAR VALDEMIRO 

FRITSCHE REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS 

os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente em ID. 30548270 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 de ID. 9626830 no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente 

ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, 

parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de 

nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende 

a satisfação da obrigação às custas da parte Executada ou, 

alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso 

não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez 

por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 27 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003181-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA LUCIENE DE SOUSA CARVALHO (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003181-08.2016.8.11.0015 AUTOR: 

VALQUIRIA LUCIENE DE SOUSA CARVALHO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

VALQUIRIA LUCIENE DE SOUZA CARVALHO 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 que foi admitido (a) mediante 

aprovação em concurso público realizado em 05/06/2005 e nomeado (a) 

por meio da Portaria n° 642/2005 de 05/09/2005 para o quadro efetivo no 

cargo de ASSISTENTE SOCIAL, Referência CE-24. 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 nº 4493787. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO 

ao ID nº 5481182 arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de 

ordem subjetiva) e prescrição, e, no mérito, pugna pela improcedência dos 

pedidos iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID nº 

5610856 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” (ao ID nº 5481182, fls. 02). 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 
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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 

quinquenal, 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 

quinquenal 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 (15/12/2016). 

DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

VALQUIRIA LUCIENE DE SOUSA CARVALHO 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. 
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Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

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, 
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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. Sinop, 7 de abril de 

2017
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Processo nº 1003181-08.2016.8.11.0015 

Município de Sinop, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, 

movido por , igualmente qualificada, por meio da Assistente Jurídica que a 

presente subscreve, conforme inclusa Portaria de Nomeação, vem, 

tempestiva[1] e respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com 

base no artigo 535, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, consoante os 

substratos jurídicos a seguir exposados: I. DA SÍNTESE FÁTICA E 

PROCESSUAL. Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face 

do Município de Sinop, por meio da qual alega-se a aprovação no 

Concurso Público. Referida ação possui como causa de pedir a 

defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face 

de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV), o que 

decorreu do advento da Lei nº 8.880/94. Os pedidos autorais foram 

julgados procedentes, tendo sido o Município de Sinop condenado. Em 

sede de reexame necessário, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado 

retificou parcialmente a sentença O v. Acórdão transitou em julgado, tendo 

a Exequente requisitado o Cumprimento de Sentença. É o relato do 

necessário. Em que pese os fundamentos e valores destacados pela 

Exequente em seu pedido de Cumprimento de Sentença, constata-se que 

a obrigação é inexigível e, ainda, que é executada em excesso, consoante 

os fundamentos a seguir delineados. II. DO CABIMENTO DA PRESENTE 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Consoante infere-se do 

artigo 535, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, caberá Impugnação 

ao Cumprimento de Sentença fundada na “inexigibilidade da obrigação” e 

no “excesso de execução”. Nesse viés, em atento perlustro aos autos, 

constata-se que a liquidação da obrigação de pagar fixada em sentença 

deverá ser realizada por arbitramento, o que torna a obrigação ora 

executada inexigível. Além disso, o período computado nos cálculos 

apresentados pela Exequente ultrapassa os limites fixados em sentença, o 

que representa flagrante excesso de execução. Logo, perfeitamente 

cabível a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença. III. DA 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. 3.1. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. 

O hodierno Código de Processo Civil, em seu artigo 509, instituiu duas 

espécies de liquidação de sentença, quais sejam: (i) por arbitramento e (ii) 

pelo procedimento comum; sendo que, na hipótese de a apuração do valor 

necessitar de apenas cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde 

logo, o cumprimento de sentença (CPC, art. 509, § 2º). Em relação à 

liquidação por arbitramento, o artigo 509, inciso I, do CPC, preceitua que 

poderá ser realizada em três hipóteses, quais sejam: determinação na 

sentença; acordo entre as partes; quando o exigir a natureza do objeto da 

liquidação. A determinação na sentença ocorrerá sempre que o Juiz 

entender que o quantum debeatur só poderá ser obtido por meio da 

realização de uma perícia; sendo que, ao perito, não será permitido o 

enfrentamento de fatos novos - hipótese de liquidação pelo procedimento 

comum. Portanto, a liquidação por arbitramento será realizada quando não 

forem necessárias a alegação e a prova de fato novo, bastando a 

realização de uma prova pericial a respeito dos fatos já estabelecidos na 

sentença ilíquida, o que não retira do perito a faculdade em ouvir 

testemunhas e exigir novos documentos, conforme assegurado no artigo 

473, § 3º, do CPC. Nessa conjuntura, verifica-se que a r. Sentença a qual 

a Exequente pretende o cumprimento determina que a liquidação será 

realizada por arbitramento, conforme consignado no dispositivo decisório, 

in verbis: 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 
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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". Outrossim, a necessidade de adoção do procedimento de 

liquidação por arbitramento fora ratificada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado em sede de reexame necessário, conclusão que se extrai do 

seguinte excerto “retifica-se a sentença apenas para estabelecer que os 

índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, 

observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Tema nº 810, do CPC, mantendo inalterado os demais 

termos”. Em lucubração aos autos, constata-se que a adoção do 

procedimento de liquidação por arbitramento decorre da necessidade de 

submissão dos presentes autos à perícia contábil, porquanto será 

necessária a apuração da existência de eventual perda salarial e o real 

percentual devido. Desse modo, diante das peculiaridades do caso sub 

examine e, por conseguinte, a necessidade de enfrentando de matérias 

técnicas contábeis, a mera confecção de cálculos aritméticos contendo a 

aplicação do percentual máximo fixado em sentença - o que representa 

patente enriquecimento ilícito da Exequente e prejuízo ao erário público 

desta Fazenda Pública Municipal - não é apta à liquidação da sentença. Ao 

adentrar nos pressupostos de exigibilidade de obrigação de pagar quantia 

certa, importante ressaltar a previsão contida no artigo 783 do CPC, a qual 

preceitua que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre 

em título de obrigação certa, líquida e exigível. Referido dispositivo, 

analogamente aplicado aos títulos executivos judiciais, determina que a 

obrigação deverá ser certa, líquida e exigível - pressupostos que não são 

vistos na obrigação telada, ao passo em que lhe falta liquidez e, por 

conseguinte, exigibilidade. Nessa conjuntura, deveria a Exequente ter 

apresentado mero peticionamento requerendo o início da liquidação por 

arbitramento, prosseguindo-se como incidente processual, conforme 

regulamentado no artigo 510 do CPC. Desse modo, por ser inexigível a 

obrigação requestada - ainda não liquidada - esta Fazenda Pública 

Municipal pugna para que seja rejeitado o pedido de Cumprimento de 

Sentença aventado pela Exequente e, por conseguinte, seja dado início à 

liquidação da sentença por arbitramento, conforme preceituado no artigo 

509, inciso I, e artigo 510, ambos do CPC. 3.2. DO EXCESSO DE 

EXECUÇÃO. Conforme fixado na r. Sentença, esta Fazenda Pública 

Municipal foi condenada ao cumprimento das seguintes obrigações: (i) 

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”; (ii) 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 - retificada pelo v. 

Acórdão de ID nº 20115391, nos seguintes termos: “a sentença apenas 

para estabelecer que os índices de correção sejam fixados em liquidação 

de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Tema nº 810, do CPC, mantendo inalterado os 

demais termos” (iii) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; (iv) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem 

como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de 

SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Em atenta análise aos termos fixados no 

título judicial exequendo, verifica-se que a obrigação de pagar quantia 

certa imposta ao Município de Sinop possui as seguintes características: 

(i) a diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV deve obedecer o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento); (ii) a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração; (iii) o termo inicial deve corresponder aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da demanda; (iv) o termo final deve ser a data 

em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais. No 

entanto, ao promover o cumprimento de obrigação inexigível, 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 aplicação do 

percentual máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) 

decorre da ausência de capacidade técnica contábil da Exequente, 

representada por seu procurador, para aferir a existência de eventual 

perda salarial, assim como o real percentual devido, o que justamente 

ensejou a necessidade de liquidação de sentença por arbitramento. 

Ademais, o cômputo do percentual máximo em todo o período enseja 

ululante enriquecimento ilícito da Exequente e gravoso e irreparável 

prejuízo ao erário público do Município de Sinop-MT, uma vez que 

representa valor flagrantemente excessivo. Outrossim, em relação ao 

termo final da incorporação, importante ressaltar que, conforme é 

cristalino, a defasagem remuneratória ceifou-se com a reestruturação da 

carreira dos servidores municipais, o que fora realizado através da 

promulgação da Lei nº 1.604/2011, a qual instituiu o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Sinop. 

Referida legislação fora publicada em 21.12.2012, data que deve ser 

considerada como termo ad quem da incorporação da URV à remuneração 

da Exequente. Ademais, somente é possível a prorrogação do referido 

período caso seja atestado pelo perito judicial que, mesmo com a 

reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais, subsiste 

significativa defasagem - o que reforça a necessidade de liquidação por 

arbitramento. A limitação temporal da incorporação do URV decorrente da 

recomposição dos vencimentos pela reestruturação da carreira é 

entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, consoante 

verifica-se no precedente abaixo transcrito: "PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 

VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. SÚMULA 

83/STJ. APLICAÇÃO. 1. Cuidaram os autos, na origem de ação visando à 

aplicação da URV aos proventos dos autores da forma como determina o 

artigo 22 da Lei federal 8880/1994 e o Decreto 1066/94, com a aplicação 

do índice da URV vigente em 1º.3.1994. A sentença julgou improcedente a 

ação, fulminada pela decadência. O acórdão manteve a improcedência da 

ação em virtude da reestruturação da carreira dos autores. 2. O acórdão 

recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ de que a 

reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial 

da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis 

prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 3. 

"Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, 

embora impossível compensar perdas salariais resultantes da conversão 

da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, 

cabe limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos 

vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores". 

(REsp 1.703.978/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

19.12.2017). 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1787927/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, 

DJe 29/05/2019) Logo, evidente o excesso de execução telado. Logo, é 

nítido o excesso de execução ora apontado, o que revela a estrita 

procedência da presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença. IV. 

DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS. Ante o exposto, requer: a) o 

recebimento da presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos 

termos alhures delineados; b) a intimação da Impugnada para que, caso 

deseje, responda à presente Impugnação; c) ao final, seja dada a TOTAL 

PROCEDÊNCIA aos pedidos aviados, a fim de que seja reconhecida a 

inexigibilidade da obrigação exequenda e, por conseguinte, o excesso de 

execução ora apontado, devendo ser a Exequente condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a serem fixados 

por Vossa Excelência. Termos em que, Pede deferimento. Sinop-MT, 28 de 

Abril de 2020. ELIANA MACIEL ESCOBAR Assistente Jurídica – OAB/MT 

16.695 [1] Nos termos do artigo 535, a Fazenda Pública, após intimada, 

possui o prazo de 30 (trinta) dias úteis para apresentação de Impugnação 

ao Cumprimento de Sentença.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 160654 Nr: 8080-42.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEJANDRO ALVES PEREIRA, SOLANGE ALVES 
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CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 128007 Nr: 7221-60.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENTINO JOSE DA SILVA, SILMARA 

NARDONI, LOURDES GUERRA SCHENATTO, COMERCIAL SCHENATTO 

LTDA, EDNA MACIEL ESCOBAR, DEOCLECIANO DE OLIVEIRA FILHO, 

VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO, AMÉLIA CARRARA SCHENATTO, 

AUTO POSTO PABLO LTDA, JUAREZ ALVES DA COSTA, GEOVANE 

BORSSATTO, CRISTIANE APARECIDA SCHENATTO DALLE, CAIÇARA 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, IRINEU CASAGRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - OAB:MT/11276, 

SORAIDE CASTRO - OAB:OAB/MT. 7.106, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008120-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008120-94.2017.8.11.0015 AUTOR(A): FRANCISCO DE ASSIS 

CARDOSO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – DECISÃO DE 

SANEAMENTO; II - SEM CONCILIAÇÃO; III – PARTES REPRESENTADAS; IV 

- Pelo Requerido Estado de Mato Grosso foi hasteada PRELIMINAR de 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, arguindo que “a concessão 

de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado”, 

conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 

631.240/MG. Nesse sentido, informa que o processo administrativo de 

aposentadoria por invalidez do autor, ainda está sob análise, aguardando 

pronunciamento por parte da Administração Pública. Ocorre que o Autor 

apresenta nos autos o pedido administrativo (ID. 8746417), datado em 

13/04/2016, vindo a posteriori, somente em 07/07/2017, protocolar seu 

pedido pela via judicial. Sendo assim, 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, restando 

comprovado nos autos ter o Autor efetuado o requerimento administrativo. 

Ademais, o entendimento do STF é claro quando diz que “não se 

caracteriza ameaça ou lesão a direito antes da apreciação e indeferimento 

do pedido administrativo, ou se excedido o prazo legal para sua análise”. 

Desse modo, verifica-se o lapso temporal de quase 1 ano e 3 meses entre 

o protocolo do processo administrativo e o protocolo da ação judicial, não 

sendo possível, assim, se exigir que a parte Autora espere a recusa 

administrativa, para somente após submeter seu pedido a via judicial. 

Portanto, reconheço a presença de INTERESSE PROCESSUAL, para tanto 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada pelo Requerido, por todo o fundamento 

exposto. PRESENTES estão os PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS de 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO e REGULAR do PROCESSO. Da mesma 

forma, as PARTES são LEGÍTIMAS e estão bem REPRESENTADAS nos 

autos. NÃO há, por ora, NULIDADES a serem reconhecidas. V – PROVAS: 

Pelo AUTOR foi postulada a PRODUÇÃO de PROVA TESTEMUNHAL. Pelo 

Requerido Estado de Mato Grosso foi postulada a produção de PROVA 

PERICIAL. VI – Inicialmente, a PROVA TESTEMUNHAL indicada pela parte 

Autora é PRESCINDÍVEL ao deslinde do feito, pelo que a INDEFIRO, eis que 

considera-se FRÁGIL a DEMONSTRAÇÃO dos FATOS na OITIVA de 

TESTEMUNHAS, bem como a PERTINÊNCIA da mesma ao DESLINDE da 

LIDE, afigurando-se INÚTIL para COMPROVAR os FATOS articulados na 

exordial. Por outro lado, de acordo com Marinoni, Arenhart e Mitidiero, na 

obra “O Novo Processo Civil”, publicado pela Revista dos Tribunais, São 
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Paulo-SP, 2015, “o juiz tem o poder – de acordo com o sistema do Código 

de Processo Civil brasileiro –, quando os fatos não lhe parecerem 

esclarecidos, de determinar a prova de ofício, independentemente de 

requerimento da parte ou de quem quer que seja que participe do 

processo, ou ainda quando estes outros sujeitos já não têm mais a 

oportunidade processual para formular esse requerimento”, que “se o 

processo existe para a tutela dos direitos, deve-se conceder ao 

magistrado amplos poderes probatórios para que possa cumprir sua 

tarefa” (pags. 269/270). Como se vê, a figura da “verdade ficta” foi, 

corretamente, substituída pela busca da verdade, com a FINALIDADE 

precípua do PODER JUDICIÁRIO em alcançar a justiça. Deixou, pois, o 

magistrado de ser mero destinatário dizer o direito de forma qualificada da 

prova, para assumir papel ativo na instrução probatória, o que é 

claramente verificado no Art. 370 do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido, se torna necessário a produção de PROVA DOCUMENTAL no 

presente caso, eis que deve ser aclarada a situação do REQUERENTE, 

assim, amparado no PRINCÍPIO da VERDADE REAL, OFICIE-SE a ESCOLA 

ESTADUAL NOSSA SENHORA DE LOURDES, na pessoa de seu(ua) 

diretor(a) para que encaminhe aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

QUADRO HORÁRIO ESCOLAR do Professor FRANCISCO DE ASSIS 

CARDOSO especificamente na data de 05 de Outubro de 2001, devendo 

ser capaz de demonstrar se na data específica, o Autor teria aula a 

lecionar e, ainda, qual o horário deveria estar na dependência escolar. VII 

– Quanto a PROVA PERICIAL, JUSTIFICADA a PERTINÊNCIA, DEFIRO-A ao 

que DETERMINO a INCLUSÃO dos presentes autos no PRÓXIMO MUTIRÃO 

DE PERÍCIAS que este JUÍZO irá REALIZAR; VIII – OS PONTOS 

CONTROVERTIDOS residem: a) Verificar a existência de acidente de 

trabalho. b) Verificar a existência de incapacidade laborativa do 

Requerente. IX - DOU O FEITO COMO SANEADO; X - Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000270-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CESAR BRAGAGNOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000270-86 .2017.8 .11 .0015  AUTOR(A) :  WAGNER CESAR 

BRAGAGNOLO REU: 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 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA proposta por WAGNER CESAR 

BRAGAGNOLO 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 Requerente conta atualmente com 34 (trinta e quatro) anos de 

idade, e “foi diagnosticado com luxação recidiva do ombro” e devido a isso 

“foi solicitado em 21/10/2015, à realização de procedimento cirúrgico”. 

Ocorre que, o Requerente “está há mais de 1 ano aguardando a 

realização do procedimento cirúrgico supramencionado” e esta demora “o 

impede de realizar suas atividades diárias, necessitando de ajuda para 

qualquer atividade que precise de força, e de movimentação de seu 

ombro”. LIMINARMENTE, postulou pela CONCESSÃO da TUTELA 

ANTECIPADA a fim de compelir o Requerido a disponibilizar à parte 

Requerente o tratamento cirúrgico que necessita, qual seja, “CIRURGIA DE 

OMBRO (LUXAÇÃO RECIDIVA DO OMBRO)”. No MÉRITO, pugna pela 

confirmação do pedido liminar e o julgamento procedente da presente 

ação. COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. Solicitado PARECER do 

NAT, este opinou, em linhas gerais, que “trata-se de pedido de cirurgia de 

ombro, eletiva” e “devido ao quadro álgico e impotência funcional, 

recomenda-se que o pleito deva ser atendido com certa brevidade”. A 

TUTELA foi ANTECIPADA em ID. 7319057, sendo DETERMINADO aos 

Requeridos que providenciassem, imediatamente, o procedimento pleiteado 

pela Requerente. O Estado de Mato Grosso CONTESTOU em ID. 8833058 

arguindo, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. O Município 

de Sinop CONTESTOU em ID. 8760726 arguindo preliminarmente sobre a 

ausência de interesse processual e a ilegitimidade passiva, e, no mérito, 

pela improcedência dos pedidos iniciais. BLOQUEIOS JUDICIAIS em ID. 

16452566. NOTA FISCAL em ID. 13587755 com a discriminação dos 

valores e ALVARÁ JUDICIAL em ID. 16651675. 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. 

DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SINOP A 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Requerido, não merece 

acolhimento, isto porque é cediço que a responsabilidade pela promoção 

de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é compartilhada 

entre os entes federativos integrantes das três esferas de governo (CF, 

art. 23, II). Ora, sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, 

administrado sob a forma de cogestão, inexiste qualquer óbice ao cidadão 

de exigir o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos 

integrantes do sistema. Nesse sentido a Corte Suprema já sedimentou seu 

posicionamento: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS 

ENTES DA FEDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta 

Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da 

Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito 

à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de 

medicamento ao recorrido, paciente destituído de recursos materiais para 

arcar com o próprio tratamento. Desse modo, o usuário dos serviços de 

saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os 

entes estatais o cumprimento da referida obrigação. Precedentes. II – 

Agravo regimental improvido. (RE 734288 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013). Para 

arrematar: “Quanto à legitimidade da União e do Município para se 

configurarem como polo passivo da presente lide, no julgamento da 

Suspensão de Segurança 3.355, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido de que a responsabilidade dos entes da 

federação é solidária e subsidiária no dever fundamental de prestação de 

saúde, nos seguintes termos: O dispositivo constitucional deixa claro que, 

para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de 

prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios). O dever de desenvolver políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde 

está expresso no artigo 196. A competência comum dos entes da 

federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários 

pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são 

legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo 

SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na 

área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os 

serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, 

com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de 

saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles (...)” 

(STF - RE: 570982 ES, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 

05/05/2010, Data de Publicação: DJe-093 DIVULG 24/05/2010 PUBLIC 
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25/05/2010). “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.” (STF - RE 195.192/RS - rel. Min. Marco Aurélio). Assim, REJEITO 

a preliminar suscitada. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA proposta por WAGNER CESAR 

BRAGAGNOLO 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 

JUDICIALMENTE PRESTAR O SERVIÇO e após, resolver essa 

inter-regulação. O acesso às AÇÕES e SERVIÇOS de SAÚDE é 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO (CF - art. 196), do que deriva a 

responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já 

assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco 

Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente CIRURGIA DE OMBRO. Por conseguinte, 

CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA 

CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 7319057, 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, 27 de abril de 2020. 

Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005218-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CLAUDIA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005218-37.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LEILA CLAUDIA DE PAULA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 
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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: 1002920-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (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: 

1002920-38.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011253-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IRANILDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAR VEICULOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011253-59.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ANTONIO IRANILDO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: CAR VEICULOS 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008514-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008514-67.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR FERREIRA DA COSTA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011583-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ROZENILDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

nte o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO a parte requerida para 

manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000023-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA AMADA DA CRUZ BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO a parte requerida 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009104-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LEMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO a parte requerida 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL NUNES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO a parte requerida 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007924-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO a parte requerida 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005226-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR DOS REIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO a parte requerida 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004625-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY MARINA WELTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT6972-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A 

(ADVOGADO(A))

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO a parte requerida 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009115-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VARLEY DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

KARINE HECK BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON MORALES LEAL (REQUERIDO)

FRANCERLEI DE SOUZA CAMPELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO OAB - MT0009304S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar endereço para citação da parte requerida, sob pena de extinção

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000387-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836-O (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIEL MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-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.: 1000387-14.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008651-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MAURILIO BATISTA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDICLEI JOSE PERUZZO 02994016931 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008651-15.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: MAURILIO BATISTA PINTO 

EXECUTADO: SIDICLEI JOSE PERUZZO 02994016931 Vistos etc. Pugnou o 

exequente pela citação via telefone da parte executada, contudo ante a 

impossibilidade de citação via telefone, posto que não consta nos autos 

prova cabal de que o número indicado pela parte promovente é, de fato, 

da parte executada, não pode a ligação substituir o ato formal da citação. 

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

informar endereço para a citação da parte executada ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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.: 1000176-07.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009658-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (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.: 1009658-13.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011331-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-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.: 1011331-70.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006838-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUEMAR MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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.: 1006838-21.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011850-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011850-28.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 282965 Nr: 17656-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO MARÇAL DE ASSUNÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS MOURA - 

OAB:MT - 16.233/O

 Por todo o exposto, julgo improcedentes os fatos narrados na denúncia 

(fls. 01-b/01-c), para:ABSOLVER JOÃO PAULO MARÇAL DE ASSUNÇÃO, 

brasileiro, natural de Itapuranga/GO, nascido em 12/10/1989, filho de 

Sebastião Batista de Assunção e Ana Marçal Brazão Assunção, nos 

termos do que preconiza o artigo 386, inciso VII, do CPP, da conduta lhe 

imputada na inicial acusatória (artigo 129, §9º, do Código Penal, com a 

incidência da Lei 11.340/06).Isento o sentenciado do pagamento das 

custas e das despesas processuais.Após o trânsito em julgado, 

comuniquem-se aos órgãos de informação criminal, mormente à INFOSEG 

e ao SINIC, acerca desta sentença absolutória, bem como arquivem-se, na 

sequência, os presentes autos. Havendo recurso, certifique-se a 

tempestividade e façam-me conclusos.No tocante ao requerimento do 

Ministério Público de instauração de inquérito policial para apurar eventual 

conduta delituosa por parte de Valdivina Maria de Sousa, poderá, se 

entender cabível, requisitar diretamente à autoridade policial.Publique-se. 
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Dispenso o registro, nos termos do §4º, do artigo 317, da CNGC/MT. 

Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se os advogados constituídos, 

nos termos do artigo 1.387 da CNGC/MT. Cumpra-se.Sinop, 27 de abril de 

2020.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 369703 Nr: 16511-84.2019.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE MARTINS DE CARVALHO, DIEGO 

DE ANDRADE COSTA, ALISSON NIEMTZ ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Reporto-me à decisão proferida na audiência de custódia realizada em 

17.10.2019 (fls. 76/78), que concedeu liberdade provisória aos indiciados, 

mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, 

comparecimento periódico em Juízo e, especificamente com relação ao 

indiciado Diego de Andrade Costa, monitoração eletrônica.

Não obstante, em 04.3.2020 (fls. 138/142), o indiciado Diego de Andrade 

Costa requereu a revogação ou substituição da medida cautelar de 

monitoração eletrônica, por ser “objeto de constante repulsa por parte dos 

empregadores e clientes, além da limitação geográfica por conta da 

monitoração eletrônica” [sic]. Requereu, também, autorização para se 

ausentar da comarca aos finais de semana a fim de visitar seus pais, que 

residem na zona rural do município de Itaúba/MT.

Com vistas, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao 

deferimento dos pedidos, em 12.3.2020 (fls. 146/147).

Pois bem. Com relação ao pedido formulado pelo indiciado Diego de 

Andrade Costa, faculto à defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

as alegações relacionadas ao trabalho (vínculo empregatício e 

necessidade de deslocamento para fora da comarca) e, também, 

comprovar o domicílio dos genitores na comarca de Itaúba/MT.

Por ora, certifique-se o cumprimento integral da decisão proferida em 

14.02.2020 (f. 127), junte-se o laudo pericial referente à análise dos 

aparelhos celulares apreendidos e dê-se vista ao Ministério Público para o 

seu mister.

Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375364 Nr: 2655-19.2020.811.0015

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGFP, GFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido para autorização de visitas formulado pelo infante E. 

G. F. P., representado pela genitora G. F. M.

 Relata que a genitora mantém união estável com o reeducando A. A. P. 

desde 17.02.2017, e da união nasceu o requerente E. em 15.07.2019. 

Ocorre que G., na tentativa de fortalecer o vínculo afetivo entre pai e filho, 

buscou a unidade prisional para oportunizar as visitas de E. ao pai, sendo 

pela unidade negado o seu acesso, sob a alegação de que a genitora 

ostenta antecedente criminal e por isso não pode adentrar aquele 

ergástulo.

Alegando que a negativa da penitenciária viola os direitos da criança, bem 

como o direito do reeducando de receber visitas, postulou pela 

autorização judicial de visita do infante, acompanhado da genitora, ao 

apenado A. A. P.

 O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, uma vez 

que a genitora não pode adentrar ao estabelecimento prisional e 

consequentemente o infante não poderá se apresentar acompanhado da 

responsável legal e também porque não houve apresentação do cartão de 

vacinação em dia, violando os requisitos previstos no art. 4º, § 4º, da 

Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP (fls. 12-17).

 É o relato do necessário. Decido.

Em que pesem as razões invocadas na inicial, tenho que o indeferimento 

do pedido é solução indesviável, nos exatos termos do parecer Ministerial 

da fl. 12, o qual esgotou o tema.

Efetivamente o art. 19, §4º, do ECA, assegura às crianças e adolescentes 

a convivência com o pai ou a mãe privados de liberdade, bem como o art. 

41, X, da LEP, garante ao apenado o direito de receber visitas de 

familiares.

 Contudo, conforme foi pontuado, tal direito não é absoluto, devendo ser 

controlada a entrada de visitantes pelo estabelecimento prisional para 

proteger não só os reclusos, como também os visitantes e para isso a 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso instituiu a 

Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP, para reger e controlar a 

entrada nos referidos estabelecimentos.

 Pois bem, conforme narrado na exordial a entrada da genitora ao 

ergástulo foi negada pela direção do presídio uma vez que ela responde 

processo criminal, e a referida Instrução Normativa veda expressamente a 

sua entrada àquele recinto.

 Diante disso, não se vislumbra irregularidade na negativa administrativa, 

porquanto o impedimento é em relação à genitora, justificando-se 

plenamente a restrição em prol do interesse público.

 Quanto a E., verifica-se que não é proibida sua entrada na penitenciária, 

caso preencha os requisitos previstos na Instrução Normativa (fls. 13-17), 

quais sejam: a) ser maior de 6 meses de idade; b) estar acompanhado de 

responsável legal; c) apresentar cartão de vacina em dia; d) ter vinculo de 

parentesco de até 3º grau com o apenado.

 Em que pese o alegado pelo Ministério Público acerca da não 

apresentação do cartão de vacinação em dia, não tenho como motivo para 

a negativa do pedido, pois bastaria que a genitora apresentasse o referido 

cartão para suprir o vício, o que pode atender inclusive em sede 

administrativa.

 O ponto controvertido nesta demanda é apenas a entrada do infante 

acompanhado da sua responsável legal/genitora, que está impedida de 

visitar seu companheiro. Em que pese seja justo tal impedimento, para 

assegurar o direito de fortalecimento de vinculo familiar entre pai e filho, a 

genitora poderia indicar parente próximo, a exemplo uma das avós, que 

estivesse enquadrada nos requisitos normativos para adentrar à 

penitenciaria com o filho, o que não foi feito.

 As normas em questão, como exposto, não representam violação a 

qualquer direito do postulante, sendo mais condizente com o interesse 

daquele que se mantenha afastado do estabelecimento prisional até que 

sua genitora se enquadre nos requisitos ou indique responsável apto a 

acompanhar o infante nas visitas.

Não é demasiado dizer que o sistema prisional necessita de regras 

expressas e objetivas para a segurança de todos, sendo certo que a 

possibilidade de visitas segundo o vínculo de “afetividade” seria solução 

que oportunizaria fraudes e outras ilicitudes, pois não raro os direitos 

assegurados aos detentos são utilizados para ataques à segurança do 

sistema prisional.

Pelo exposto, em consonância com o sustentado pelo Ministério Público, 

INDEFIRO o pedido inicial.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com a preclusão, arquive-se.

Sinop/MT, 8 de abril de 2020.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374831 Nr: 2273-26.2020.811.0015

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP, JPFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MILITAO DE FREITAS - 

OAB:19747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autorizada, intimo D. Patrono do requerente para que atenda à Promoção 

Ministerial da fl. 14, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 
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inicial (art. 321 do CPC c/c art. 152 do ECA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364453 Nr: 13156-66.2019.811.0015

 AÇÃO: Petição->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMSDSL, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autorizada, intimo D. Patrono do requerente para que, no prazo de 15 

dias, demonstre se houve negativa administrativa para o pedido de visita 

formulado e em que consistiu a referida recusa, sob pena de extinção do 

feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC c/c art. 152 do ECA).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377047 Nr: 3847-84.2020.811.0015

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, NADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):EVENTUAIS INTERESSADOS

Resumo da Incial:TRATA-SE DE PEDIDO DE TUTELA PROPOSTO PELO 

MINISETÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS INTERESSES 

DA ADOLESCENTE N.A.F., SENDO OS INTERESSADOS E.D.S (PADRASTO 

DA ADOLESCENTE) E G.C.A. (TIO MATERNO DA ADOLESCENTE)

Decisão/Despacho:PROCESSO N. 3847-84.2020.811.0015 (377047) - O

Processe-se com isenção de custas (ECA, art. 141, § 2º).

Trata-se de pedido de instituição de tutela proposto pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, nos interesses da adolescente NATIELE 

ALVES DE FRANCÊS (16 anos de idade), sendo os interessados 

EDJALMA DOS SANTOS (padrasto da adolescente) e GELSON CAMARGO 

ALVES (tio materno da adolescescente).

Sustenta que o genitor da adolescente faleceu em 24.07.2009 e a genitora 

em 25.12.2019, sendo que a menina não indicou ninguém da família que 

pudesse assumir a sua guarda. Aponta que NATIELE morava com o 

padrasto e a com a mãe quando esta faleceu, a genitora recebia um 

benefício de prestação continuada (R$1.300,00) que foi transferido pela 

própria adolescente para o seu nome junto ao INSS. Afirma que o padrasto 

e a adolescente acordaram a partilha de um imóvel residencial, os bens 

que guarneciam a casa e uma motocicleta Yamaha T115 Crypton ED, bens 

que eram de comunhão com a genitora de NATIELE.

Realizado estudo social pela Analista Assistente Social das Promotorias 

de Justiça de Sinop/MT (fls. 19-20), o Ministério Publico realizou audiência 

extrajudicial com os interessados, resultando acordo em relação à tutela 

da adolescente, divisão de bens e auxílio do padrasto para a 

regularização das pensões por morte dos genitores em benefício da 

adolescente (fls. 21 e 62-63).

Ao final, o Ministério Público postulou: a) urgência na tramitação do feito e 

concessão de assistência judiciária gratuita; b) concessão da tutela a 

adolescente ao tio materno; c) homologação da divisão de bens realizada 

entre a adolescente e o padrasto; d) a abertura de conta poupança em 

instituição bancária em nome da adolescente para recebimento do valor 

acordado na divisão dos bens; e) intimação do padrasto para efetuar o 

depósito de R$31.859,79, na conta poupança a ser aberta em nome da 

adolescente.

É o relato necessário. Decido.

O artigo 1.728 do Código Civil estabelece:

Art. 1.728. Os filhos menores são postos em tutela:

I - com o falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes;

II - em caso de os pais decaírem do poder familiar.

Na mesma linha, o art. 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe 

que “a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou 

adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou 

adolescente, nos termos desta Lei”.

Por sua vez, o art. 36, também do ECA, estabelece “que a tutela será 

deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 (dezoito) anos 

incompletos.”

Acerca do tema, Maria Helena Diniz aduz que a tutela visa “a proteção de 

menor não emancipado e de seus bens, se seus pais faleceram, foram 

declarados ausentes pelo juiz ou sofreram suspensão ou destituição do 

poder familiar” (Código Civil Anotado, 9ª ed., Saraiva, p. 1187).

No caso em comento, o genitor e a genitora de NATIELE faleceram em 

24.07.2009 e 25.12.2019 respectivamente, conforme se verifica das 

certidões de óbitos juntadas às fls. 12-13, diante do que, consoante os 

dispositivos acima, o pedido de tutela merece deferimento, tendo em vista 

que a adolescente necessita de alguém que possa representá-la e 

assisti-la nos atos da vida civil.

Acerca do tutor indicado, verifico que ele é tio materno da adolescente (fl. 

64) e, portanto, na forma do artigo 1.731, inciso II, do Código Civil, está 

legitimado ao exercício da tutela.

Por fim, verifico que o estudo técnico realizado às fls. 19-20 pela Analista 

Assistente Social das Promotorias de Justiça de Sinop/MT, apontou que o 

tio materno GELSON se mostra comprometido na criação da sobrinha e 

demonstra ser capaz de garantir o exercício de seus direitos básicos. A 

adolescente afirmou que “entre os familiares, ele é a pessoa com quem 

possui maior confiança e proximidade” e concordou em ficar sob a tutela 

do tio, opinião que deve ser considerada, em consonância com o disposto 

no § 1º, do art. 28 do ECA.

Ante o exposto e observando-se a regra de prevalência dos interesses 

da adolescente, bem como o estudo técnico (fls. 19-20) e parecer 

favorável do Ministério Público, com fulcro no art. 300 do Código de 

Processo Civil, concedo a tutela provisória de urgência e, por conseguinte 

nomeio o tio materno GELSON CAMARGO ALVES como tutor da 

adolescente NATIELE ALVES DE FRANCÊS, devendo ser expedido o 

respectivo termo de tutela.

Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados 

para, querendo, manifestarem-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 721 do Código de Processo Civil.

Intime-se o Banco do Brasil (Agência n. 1180-0 localizada em Sinop/MT), 

para que providencie, no prazo de 5 (cinco) dias a abertura de conta 

poupança em nome da adolescente NATIELE ALVES DE FRANCÊS e 

informe os dados da conta ao juízo. Remetam-se, com a intimação, cópias 

dos documentos pessoais da adolescente constante nos autos e 

consigne-se no mandado que qualquer valor creditado na conta somente 

poderá ser levantado mediante autorização judicial, até a maioridade, em 

consonância com o art. 1.754 do Código Civil.

Apresentados os dados bancários pela instituição financeira, intime-se o 

interessado EDJALMA DOS SANTOS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetue o depósito de R$31.859,79 (trinta e um mil e oitocentos e cinquenta 

e nove reais e setenta e nove centavos) na conta informada e apresente 

em juízo o comprovante da transação.

Acerca da divisão de bens realizada entre a adolescente e o padrasto, 

postergo a análise da homologação para após a citação de eventuais 

interessados.

Cumpridas as diligências acima, colha-se o parecer Ministerial e retornem 

os autos conclusos.

Sinop/MT, 24 de março de 2020.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

Nome e cargo do digitador:Yara

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311827 Nr: 15687-96.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE RONDON DA SILVA, AMANDA 

RONDON DA SILVA, APARECIDA RONDON ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o recurso de embargos de declaração e o recurso 

de apelação interpostos pelo Município de Sinop são tempestivos. Nos 

termos do artigo 1023, § 2º do CPC intimo a parte embargada para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimo ainda a parte 

apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 
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apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010094-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte devedora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da custa judiciária no valor de R$ 

413,40 e da taxa judiciária de R$ 149,13, conforme cálculo ID. 31471749, 

SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante 

Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES 

e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 28 de abril de 2020. Karine Uhdre de 

Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007259-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PRADO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA VÁRZEA 

GRANDE CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO 

1007259-16.2018.8.11.0002 CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 149,13, totalizando em R$ 

562,53, conforme cálculo ID 29498112, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. 

(contados da expiração do prazo da intimação, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA/TJMT para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, 

AINDA, CIENTE de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – Emitir Guias – custas 

finais/remanescentes”, preenchendo os dados do processo e valores de 

custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da Comarca, ou entrar em 

contato pelo telefone (65) 3688-8498 (Central de Arrecadação e 

Arquivamento). Várzea Grande, 28/04/2020 Irany Oliveira Rodrigues 

Técnica Judiciária VÁRZEA GRANDE, 28 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002333-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELA FERNANDA VERHALEN DE FREITAS (EXECUTADO)

M. F. VERHALEN DE FREITAS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCOS FELIPE VERHALEN DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte devedora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da custa judiciária no valor de R$ 

413,40 e da taxa judiciária de R$ 332,48, conforme cálculo ID. 31320127, 

SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante 

Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES 

e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 28 de abril de 2020. Karine Uhdre de 

Lara Analista Judiciária

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003401-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE MURTINHO BRAGA MORAES (REQUERENTE)

ANDERSON MURTINHO BRAGA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMAR BUSNELLO OAB - MT12213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Certifico que, nesta data, anexo o Ofício da Assembléia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso e intimo a parte Autora a se manifestar, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011562-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. S. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. O pedido de id. 31350140 já fora objeto de apreciação, consoante 

a sentença homologatória de id. 27554190. Assim, expeça-se o Sr. Gestor 

os competente mandados de averbação e/ou respectivos formais, 

conforme a sentença de id. 27554190, que homologou o acordo de id. 

26886430. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006150-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Verifico que os menores, cuja 

guarda pretende o requerente, residem na Comarca de Goiânia/GO, 

conforme se depreende da qualificação da genitora dos menores na 

inicial. Pois bem, o foro competente para dirimir o conflito passa a ser o da 

residência daquele que reside na companhia dos menores, no caso, a 

requerida/genitora. Isto porque, a competência em tais casos é definida de 

maneira a garantir e proteger de forma absoluta os interesses das 

crianças. Nesse sentido: STJ - PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÕES CONEXAS DE GUARDA E DE BUSCA E 

APREENSÃO DE FILHOS MENORES. GUARDA EXERCIDA PELA MÃE. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 147, I, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I. A competência 
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estabelecida no art. 147, I, do ECA, tem natureza absoluta. II. As ações 

que discutem a guarda de menores devem ser processadas e julgadas no 

foro do domicílio de quem regularmente a exerce. III. Precedentes do STJ. 

IV. Agravo regimental improvido. (AgRg no CC 94.250/MG, Rel. Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.06.2008, 

DJe 22.08.2008) Diante do exposto, DECLARO DE OFÍCIO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo, para processar e julgar a 

presente ação, base forte no art. 147, I, do ECA c/c art. 64, §1º, do CPC e, 

em consequência, determino a remessa dos autos a uma das Varas de 

Família da Comarca de Goiânia/GO, que por ser o local onde residem os 

menores na companhia de sua genitora, é o foro competente para a 

apreciação e julgamento da ação. Sem custas e sem honorários. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e, procedidas as baixas 

necessárias, remetam-se os autos com as nossas homenagens de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010265-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCI PEREIRA TEIXEIRA OAB - MT21303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERGILIO FERREIRA DE SALES (REU)

 

Vistos. A audiência pretendida pelo petitório de id. 31526905, será 

designada oportunamente e após a normalização das atividades do Poder 

Judiciário. Cumpra-se a decisão inicial. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000292-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES OAB - 992.880.441-91 

(PROCURADOR)

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - 011.012.371-98 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VIANA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Sobre a petição de id. 18927358, manifeste-se o inventariante, no 

prazo de 05 dias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008520-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UINE CARVALHO SOUZA FRAPORTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA CARMO TAVEIRA OAB - MT12255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO EXISTE POLO PASSIVO (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- Esclareçam os autores se a 

viúva renunciou ao direito de receber os valores em nome do “de cujus” e, 

caso assim se manifeste, deverá proceder na forma do art. 1.806 do 

Código Civil. II- Caso não tenha renunciado, esclareça o motivo de não 

constar seu nome nos pedidos para recebimento do referido valor. III- 

Prazo de 15 dias. IV- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011356-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCIANO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SATURNINA DULCE DE ARRUDA E SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GENIVALDO LUCIANO DE ARRUDA (HERDEIRO)

MARCIO LUCIANO DE ARRUDA (HERDEIRO)

ROSELI FATIMA DE ARRUDA (HERDEIRO)

 

Vistos. I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena 

de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC. II- Intime-se também o advogado, via DJE. III- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000266-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILE DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA GRACE MARTINS OAB - SP250154 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES FILHO (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena 

de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC. II- Intime-se também o advogado, via DJE. III- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003211-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. V. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1003211-82.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 15.840,00; Tipo: 

Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos]; 

Certifico que, não obstante as inúmeras solicitações de informações 

enviadas por Malote Digital ao Juízo deprecado de Novo Progresso/PA., 

nesta data encaminhamos novamente a solicitação de informações por 

e-mail, conforme comprovante anexo. VÁRZEA GRANDE, 28 de abril de 

2020 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010778-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA COSTA ROMAO (AUTOR(A))

M. M. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT8015-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR DOS SANTOS SENE (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010778-28.2020.8.11.0002. VISTOS etc. M. A. R. S. 

e sua genitora M. M. R. da S. representadas por Neide da Costa Romão, 

qualificadas, ajuizaram AÇÃO DE ALIMENTOS contra Jocimar Santos 

Sene, também qualificado, aduzindo, em síntese, o que segue. O requerido 

e a menor M. tiveram um relacionamento amoroso durante dois anos, 

quando esta ainda tinha 14 anos de idade, e adveio o nascimento da 

criança M. A. R. S, nascida em 11/03/2019. Aduz que este mês de Abril o 

requerido deixou o lar, levando consigo os móveis e utensílios da casa. 

Ocorre que além da criança M, a requerente encontra-se gestante de 

algumas semanas. Diz que foi acolhida na casa de parentes, e, ainda, está 

desempregada, não recebendo nenhum auxilio do requerido. Ressalta que 

o requerido tem emprego fixo. Após descrever os fatos e fundamentos 

jurídicos que sustentam sua pretensão, pugnou pela fixação de alimentos 

provisórios no patamar de (01) um salário mínimo, bem ainda, em sede de 
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antecipação dos efeitos da tutela, alimentos gravídicos, no importe de (01) 

um salário mínimo, convertidos em pensão alimentícia. Requereu, ainda, a 

concessão da AJG. A petição inicial foi instruída com procuração e 

documentos constantes dos Ids. 31458605 a 31458628. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Defiro a AJG. DA PENSÃO ALIMENTÍCIA À FILHA 

M. A. R. S. Comprovada a paternidade e menoridade (id. 31458619), e não 

havendo comprovação da remuneração do requerido, arbitro alimentos 

provisórios em 50% do salário mínimo. Os alimentos deverão ser 

colocados à disposição da filha até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir do 

desconto em folha. DOS ALIMENTOS GRAVÍDICOS. Comprovada a 

gestação (id. 31458628), e, havendo indícios do relacionamento entre as 

partes, bem ainda existência de outra filha com o requerido, e não 

havendo comprovação da remuneração do réu, arbitro alimentos 

gravídicos no patamar de 50% do salário mínimo. Os alimentos deverão 

ser colocados à disposição da filha até o dia 10 (dez) de cada mês, a 

partir do desconto em folha. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

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). Sem prejuízo da determinação acima, intime-se a 

parte autora, através do seu Patrono, para trazer aos autos, em 15 dias, 

cópia dos documentos pessoais da Sra. Neide da Costa Romão. 

Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, do CPC. Cientifique-se o 

Ministério Público. Intime-se a parte autora para trazer aos autos os dados 

da conta bancária para depósito da pensão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001909-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE ALMEIDA FRAGERRI (REQUERENTE)

IVONETE DE ALMEIDA FRAGERRI (REQUERENTE)

JEFFERSON DE ALMEIDA FRAGERRI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA GONCALVES OAB - MT4533-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO VOLPATO FRAGERRI (INVENTARIADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001909-76.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Intimem-se 

os interessados, via Advogado, para recolher o valor das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008022-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIMEIRE CEZAR DA SILVA OAB - 039.234.981-79 (REPRESENTANTE)

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO DE MORAES (ESPÓLIO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008022-46.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro, por 

ora, o pedido de AJG, sem prejuízo de determinar o recolhimento “a 

posteriore”, após a apuração do ativo. Nomeio Inventariante o requerente 

J. D. da S. representado por sua genitora, Sra. Jucimeire Cezar da Silva, 

que deverá assinar o termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 

617, parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras declarações no 

prazo de 20 dias (art. 620, do CPC). Diligencie-se a Inventariante, junto à 

Central de Testamentos, no sentido de promover a juntada aos autos, da 

comprovação da inexistência de testamento deixado pelo “de cujus”, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para tal fim (CNGC – 10.1.4). 

Assim, feitas as primeiras declarações, em conformidade com o disposto 

no art. 620, do CPC, citem-se para os termos do Inventário, os herdeiros 

não representados, legatários, a Fazenda Pública e o Ministério Público 

(art. 626, do CPC), se houver menor de idade ou maior incapaz, para os 

fins previstos no artigo 627, do CPC. Findo o prazo previsto no artigo 627, 

do CPC, proceda-se a avaliação dos bens do espólio. A avaliação é 

dispensada se a parte trouxer aos autos o cálculo do imposto e guias 

correspondentes, emitidas pela Fazenda Pública. Após, a Inventariante 

deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do CPC) e plano de 

partilha, ouvindo-se as partes. A Inventariante deve carrear aos autos as 

certidões negativas de débitos gerais da Fazenda Pública Nacional, 

Estadual e Municipal; todas atualizadas. Indefiro o pedido de expedição de 

ofício à SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP, eis que 

não há prova da solicitação e recusa da instituição. Cumpridas as 

determinações acima descritas, venham-me os autos conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003559-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. F. (REQUERENTE)

J. R. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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. 1003559-61.2020.8.11.0002. VISTOS etc. JOSÉ 

ROBERTO RAMOS DOS SANTOS e PRISCILA MACEDO FELICETTI DOS 

SANTOS, qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, 

aduzindo, em síntese, o que segue. Casaram-se em data de 18/09/2004, 

sendo o regime de bens, o da comunhão parcial. Da união advieram dois 

filhos: L. F. dos S. e L. F. S., nascidos, respectivamente, em 03/01/2005 e 

11/09/2013. Quanto a guarda estipularam que será exercida pela genitora, 

tendo o genitor o direito de convivência de forma livre. No tocante aos 

alimentos em favor dos filhos menores, os acordantes estipularam que o 

genitor pagará o valor equivalente a R$ 1.000,00 (hum mil reais), todavia, 

não especificaram quanto a forma de pagamento e demais despesas 

extraordinárias. Informaram que não possuem bens a partilhar. A 

requerente pretende voltar a usar o nome de solteira. Pugnaram pelo 

decreto de divórcio. A petição inicial foi instruída com procuração e os 

documentos contidos nos Ids. 28826050 a 28826057. Em decisão 

constante do Id. 28837929 foi deferida a AJG e determinada a 

manifestação das partes acerca do motivo pelo qual a guarda será 

unilateral e não compartilhada. Manifestação das partes no Id. 29028017 

informando que em razão de viagens semanais, o genitor poderá buscar 

os filhos às sextas-feiras às 18h e levá-los aos domingos às 17h, em 

finais de semanas alternados. O Ministério Público, instado a se 

manifestar, pugnou pela não homologação do acordo, convocando-se as 

partes para que, se for de seu interesse, revejam a cláusula do acordo 

nos termos acima defendidos, fixando os parâmetros de forma a atingir a 

guarda efetivamente compartilhada ou buscando a máxima convivência 

com o genitor ou, caso não deseje, que assim declare e justifique as 

razões. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. DO DIVÓRCIO. Ao tratar do 

divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 

226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 

6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº. 66, de 2010). 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, não havendo que se falar em 

prévia separação de fato. É desejo de ambos o divórcio. De rigor, pois, o 

acolhimento do pedido. Expeça-se mandado para averbação do divórcio 

no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), anotando-se que o cônjuge 

virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja: Priscila Macedo Felicetti 

(Id. 28826056) e que não há bens a partilhar. Sendo desejo de ambos o 

divórcio, não há óbice à imediata expedição de ofício para sua averbação, 

independentemente da continuidade do processo e o trânsito em julgado 

da sentença a ser proferida posteriormente. DA GUARDA, DIREITO DE 

CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS AOS FILHOS. No tocante aos direitos dos 
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filhos menores de idade, acolho o pleito do Ministério Público (Id. 

29218909). Determino seja designada, pela secretaria, de conformidade 

com a pauta da Conciliadora, audiência para que as partes, caso seja de 

interesse destes, revejam a cláusula do acordo, fixando os parâmetros de 

forma a atingir a guarda efetivamente compartilhada ou buscando a 

máxima convivência com o genitor ou, caso não deseje, que assim declare 

e justifique as razões, bem ainda esclareça a porcentagem do salário 

mínimo que corresponde ao valor da pensão alimentícia, a forma e a data 

de pagamento. Expeça-se o necessário à realização do ato. Cientifique-se 

o Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007363-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PRESSI (REQUERENTE)

RONALDO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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. 1007363-71.2019.8.11.0002. “Vistos etc. Diante da 

reconciliação do casal, manifestada em audiência de conciliação, com 

fundamento no artigo 485, incisos VI e VIII, ambos do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

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 VISTOS etc. HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o acordo 

realizado entre as partes (Id. ), no tocante aos alimentos, guarda 

compartilhada e despesas extraordinárias aos filhos menores de idade. O 

genitor arcará com 50% das despesas com material escolar, 

medicamentos e tratamento odontológico, desde que não fornecidos pela 

rede pública de saúde e educação, mediante comprovação com receita 

médica. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao empregador do requerido 

para que proceda ao desconto em sua folha de pagamento da pensão 

alimentícia, abatidos os descontos legais. P. R. I. Isentos de custas, eis 

que defiro a AJG ao requerido (Id. ). Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, de de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005168-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AUTOS n. 1005168-50.2018 – PJE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Vistos, 

Considerando-se a necessidade de se produzir prova acerca da real 

paternidade do requerente, defiro o pedido de ID. 19635705, sendo 

responsável pela análise do material a ser coletado, a Bióloga/Perita 

Geneticista JULIANA ALVES SÃO JULIÃO, CRBio/30.287/4-D. Assim, 

intime-se o demandante para que no prazo de 30 (trinta) dias, recolha as 

custas no valor de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais), podendo 

referido valor ser depositado no Banco do Brasil, Agência: 2591-7, Conta 

Corrente: 58202-6, ou Banco Bradesco, Agência 265-8, Conta Corrente 

54631-3, tendo como beneficiário o Laboratório Biochemic Biotecnologia 

S/A – CNPJ: 33.543.219/0001-96, referente à realização do exame de 

D.N.A, juntando aos autos o comprovante de recolhimento. Após, 

encaminhe-se à Diretoria do Foro, a fim de que seja agendada data para 

coleta do material necessário à realização do exame de D.N.A. Em 

seguida, intimem-se as partes para que compareçam no dia, horário e 

local, devendo constar no mandado de que o não comparecimento da 

parte autora acarretará na presunção de veracidade dos fatos narrados 

na inicial. Faculto às partes a indicação de assistente técnico e quesitos 

complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, 

II, do Código de Processo Civil. Juntado o laudo pericial, dê-se vistas para 

as partes, e ao Ministério Público. Às providências. Várzea Grande-MT. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005168-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AUTOS n. 1005168-50.2018 – PJE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Vistos, 

Considerando-se a necessidade de se produzir prova acerca da real 

paternidade do requerente, defiro o pedido de ID. 19635705, sendo 

responsável pela análise do material a ser coletado, a Bióloga/Perita 

Geneticista JULIANA ALVES SÃO JULIÃO, CRBio/30.287/4-D. Assim, 

intime-se o demandante para que no prazo de 30 (trinta) dias, recolha as 

custas no valor de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais), podendo 

referido valor ser depositado no Banco do Brasil, Agência: 2591-7, Conta 

Corrente: 58202-6, ou Banco Bradesco, Agência 265-8, Conta Corrente 

54631-3, tendo como beneficiário o Laboratório Biochemic Biotecnologia 

S/A – CNPJ: 33.543.219/0001-96, referente à realização do exame de 

D.N.A, juntando aos autos o comprovante de recolhimento. Após, 

encaminhe-se à Diretoria do Foro, a fim de que seja agendada data para 

coleta do material necessário à realização do exame de D.N.A. Em 

seguida, intimem-se as partes para que compareçam no dia, horário e 

local, devendo constar no mandado de que o não comparecimento da 

parte autora acarretará na presunção de veracidade dos fatos narrados 

na inicial. Faculto às partes a indicação de assistente técnico e quesitos 

complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, 

II, do Código de Processo Civil. Juntado o laudo pericial, dê-se vistas para 

as partes, e ao Ministério Público. Às providências. Várzea Grande-MT. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003061-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON DE BARROS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN SEGOVIA MOREIRA OAB - MT17140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE BARBOSA DE BRITO (REU)

Y. V. B. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO n. 1003061-96.2019 - PJE AÇÃO DE OFERTA DE 

ALIMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. 
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REQUERENTE: WENDERSON DE BARROS ALMEIDA. REQUERIDA: YASMIN 

VITÓRIA BARBOSA BARROS, neste ato representada por sua genitora, 

ARIANE BARBOSA DE BRITO. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OFERTA 

DE ALIMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA 

ajuizada por WENDERSON DE BARROS ALMEIDA em face de YASMIN 

VITÓRIA BARBOSA BARROS, neste ato representada por sua genitora, 

ARIANE BARBOSA DE BRITO, pelos fatos delineados na petição inicial (ID. 

19165885). Extrai-se dos autos, que as partes firmaram acordo 

extrajudicial (ID. 27473849), dispondo sobre a guarda da infante YASMIN 

VITÓRIA BARBOSA BARROS, nascida em 26/03/2018 (compartilhada 

entre os genitores, a ser exercida conforme descrito no termo de 

audiência) o genitor poderá ter a criança em sua companhia sob a 

supervisão da genitora, desde que com aviso prévio; o pai pagará a título 

de alimentos o valor correspondente a 28,8% do salário mínimo vigente a 

serem pagos até o dia 15 (quinze) de cada mês, mediante depósito na 

conta da genitora, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 4651, 

OPERAÇÃO 013, CONTA POUPANÇA: 014949-0, CPF: 062.111.411-14. Se 

compromete ainda o genitor a pagar 50% das despesas extras da infante 

com materiais escolares e medicamentos mediante receita médica. Instado 

a se manifestar, o Ministério Público opina pela homologação do acordo 

firmado pelas partes (ID. 30167143). Assim sendo, HOMOLOGO, nos 

termos do artigo 487, III, b), do Código de Processo Civil, o acordo 

extrajudicial tal qual como firmado entre as partes (ID. 27473849) e 

declaro, por consequência, extinto o presente feito. Expeça-se o termo de 

guarda compartilhada. Sem custas. Sem honorários. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as necessárias baixas e anotações. P.I.C. Várzea 

Grande – MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000609-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEA DE SOUZA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CANDIDO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT10777-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Autos n.º PJE – 1000609-84.2017.8.11.0002 REQUERENTE: 

VALDINÉIA DE SOUZA SILVA REQUERIDO: NILTON CANDIDO DA SILVA 

DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PEDIDO ALIMENTOS E 

REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA Vistos, Diante do preceituado nos 

artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes 

em 05 (cinco) dias, cumpridas as determinações, dê-se vista ao Ministério 

Público. Após, conclusos para deliberação. Intimem-se as partes 

Expeça-se o necessário. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito mj

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1014891-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILONE BISCHOFF PRESSI (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO HÁ PARTE ADVERSA (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 

DESPACHO PROCESSO PJE – 1014891-59.2019.811.0002 REQUERENTE: 

INGRID BISCHOFF SOUZA, representada por sua genitora ILONE 

BISCHOFF PRESSI. Vistos. Intime-se a parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, junte aos autos nota fiscal do veículo que pretende 

adquirir, bem como traga ao processo os dados do pretenso comprador, 

para expedição do alvará, conforme requerido. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009560-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA PEREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIONIZIO DA SILVA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Autos n.1009560-62.2020 - PJE GUARDA UNILATERAL (AVÓ 

MATERNA) Vistos, Retifique-se o nome da Ação junto ao sistema PJE, 

fazendo constar como “GUARDA”. Processe-se em segredo de Justiça. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre AÇÃO DE GUARDA 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA que FÁTIMA APARECIDA PEREIRA, 

move em face de JOSÉ DIONÍZIO DA SILVA SANTOS qualificados nos 

autos. Aduz que é avó materna de KAUAN GUILHERME PEREIRA SANTOS, 

nascido em 27 de setembro de 2017. Relata que o neto encontra-se sob 

seus cuidados desde o nascimento. Requer a guarda provisória de 

KAUAN GUILHERME PEREIRA SANTOS, tendo em vista o falecimento de 

sua genitora e a ausência afetiva do pai, junta documentos. É o relato. 

Decido. Quanto ao pleito de guarda provisória, em face da documentação 

apresentada e dos fatos narrados na inicial, DEFIRO o pedido liminar, pois 

a criança encontra-se sob os cuidados da requerente; sem prejuízo de 

ulterior revogação, a qualquer tempo. Lavre-se o respectivo termo. 

Considerando-se o artigo 334 do Código de Processo Civil, Lei n. 

13105/2015, designo audiência de Conciliação para o dia 07/10/2020, às 

14 horas. §8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado. Cite-se a parte demandada, nos termos da inicial, 

com as advertências do artigo 695 e parágrafos do Código de Processo 

Civil. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Intimem-se e 

cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério Público. Às 

providências. Várzea Grande, MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito L

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004073-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

ANDERSON DE ALMEIDA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO PJE – 1004073-82.2018.8.11.0002 AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”, CONSENSUAL 

REQUERENTES: CELMA REGINA DA SILVA e ANDERSON DE ALMEIDA 

COUTINHO. VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO 

ESTÁVEL “POST MORTEM”, CONSENSUAL, ajuizada por CELMA REGINA 

DA SILVA e ANDERSON DE ALMEIDA COUTINHO. 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. Ademais, deve ser 

pontuada a inexistência de lide com relação à pretensão da primeira 

requerente, uma vez que o filho e único herdeiro do extinto, concorda 

expressamente com reconhecimento da união estável ora pleiteada, já que 
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ingressaram com o pedido de forma consensual. Assim, não havendo 

objeção dos herdeiros, e face às demais provas constantes dos autos, 

corroboradas pelas declarações das testemunhas, que afirmaram 

conhecer os conviventes em união pública, notória e duradoura pelo 

período ininterrupto, resta evidente o “affectío maritallis” e a “coabitação”, 

sendo plenamente possível, pois o reconhecimento da sociedade. Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e reconheço a existência da 

UNIÃO ESTÁVEL entre CELMA REGINA DA SILVA e o “de cujus” 

VALDSON ALVES COUTINHO pelo período compreendido entre data inicial 

em 20 de abril de 2001, findando com a morte do companheiro em 01 de 

setembro de 2017, de modo que Resolvo o mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do C.P.C. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

adotando-se as cautelas e anotações de praxe. Sem custas. Sem 

honorários. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005839-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005839-10.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Ante a juntada de novos documentos contendo informações 

juntadas pela requerida, intime-se o autor para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar acerca de tal juntada, após imediatamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. (assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004387-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA REGINA PEREIRA DELFINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004387-28.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUIZA REGINA PEREIRA DELFINO REU: CAIXA SEGURADORA 

S/A Vistos... Às partes para manifestar-se sobre os novos documentos 

juntados nos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003587-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA KENNY DE AVILA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto 

tempestivamente, impulsiono os autos com intimação ao advogado da 

autora para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Várzea Grande, 

28 de abril de 2020. Tânia Sebastiana Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018589-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO FERREIRA BINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ OAB - MT15175/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

PJE n. 1018589-73.2019.8.11.0002 CERTIFICO que a contestação é 

tempestiva. Assim, IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO 

da parte requerente para, querendo, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013682-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIRA BARBOSA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI OAB - SP256755 

(ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1013682-55.2019.8.11.0002 CERTIFICO que todas as partes 

requeridas foram citadas e apresentaram tempestivamente as suas 

contestações, conforme a seguir relatado: 1) SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS foi citada, conforme AR ID n. 26230718 de 

18/11/2019, e apresentou tempestivamente a sua contestação no ID n. 

27624669/seguintes de 19/12/2019; 2) BRADESCO SEGUROS S/A foi 

citada, conforme AR ID n. 26524011 de 26/11/2019 e apresentou 

tempestivamente a sua contestação no ID n. 27631529/seguintes de 

19/12/2019; 3) CAIXA SEGURADORA S/A foi citada, conforme AR ID n. 

26713145 de 02/12/2019 e apresentou tempestivamente a sua 

contestação no ID n. 27629893/seguintes de 19/12/2019; 4) ITAU 

SEGUROS S/A foi citada, conforme AR ID n.26523586 de 26/11/2019 e 

apresentou tempestivamente a sua contestação no ID n. 

26659838/seguintes de 29/11/2019; 5) TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 

foi citada, conforme AR ID n. 26524023 de 26/11/2019 e apresentou 

tempestivamente a sua contestação no ID n. 28257187/seguintes de 

22/01/2020. Assim, IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO 

da parte requerente para, querendo, apresentar impugnação a 

contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006253-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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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:

PAULO JANDIR MATHEUS (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006253-71.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE 

PRIMAVERA DO LESTE REU: PAULO JANDIR MATHEUS Vistos... 

Inobstante a autora não ter trazido documento novo, mas considerando o 

que foi apresentado na exordial, concedo-lhe os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Anote-se. Expeça-se mandado para pagamento no 

prazo de quinze dias do valor indicado na inicial, que deverá ser acrescido 

de honorários advocatícios na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor atribuído à causa (NCPC, art. 701). Consigne-se, também, caso a 

parte ré o cumpra, que ficará isenta das custas processuais (NCPC, art. 

701, § 1º). Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer 

embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (NCPC, art. 701, § 2º). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007303-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SCALZITTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - 831.812.291-72 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007303-35.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: VALDEMIR SCALZITTI EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 

PROCURADOR: GUSTAVO AMATO PISSINI Vistos... Trata-se 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por VALDEMIR SCALZITTI, 

devidamente qualificado nos autos, em desfavor do BANCO DO BRASIL 

S/A, também qualificado, em que argumenta e requer o seguinte: Diz ter 

sido proferida sentença na Ação Civil Pública de n.º 1998.01.016798-9, 

que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do devedor e trânsito 

em julgado em 27.10.2009, reconhecendo o direito dos titulares de contas 

poupança à restituição dos valores por ocasião dos Planos Econômicos 

pelos quais passou a economia brasileira. A sentença também 

reconheceu a abrangência nacional de seus efeitos. Alega que sua conta 

poupança mantida no devedor tinha aniversário na primeira quinzena de 

janeiro/1989, de forma que tem direito à atualização com base no IPC no 

percentual de 42,72%, e não 22,36% pago pelo devedor, fazendo jus, 

assim, à importância de R$ 153.291,23 (cento e cinquenta e três mil 

duzentos e noventa e um reais e vinte e três centavos) que, atualizada, 

importa em 595.846,93 (quinhentos e noventa e cinco mil oitocentos e 

quarenta e seis reais e noventa e três centavos) referente a todos os 

credores, ante a pluralidade no polo ativo. Intimado o devedor a cumprir a 

sentença, entende nula a execução por faltar título a legitimar a pretensão, 

considerando que a sentença foi proferida no Distrito Federal e o credor 

reside em Mato Grosso. Alega, também, a ilegitimidade ativa por entender 

que a sentença de caráter coletivo apenas beneficia os poupadores do 

extinto Banco Nossa Caixa S/A Quanto aos fatos, entende necessária a 

prévia liquidação da dívida, argumentando, eventualmente, que há 

excesso de execução, considerando que a sentença apenas reconheceu 

o direito à diferença da correção monetária para janeiro/1989 de 42,72% 

para 22,36%, índice utilizado pelo banco. Logo, essa diferença seria de 

20,36%. De mais a mais, impugna a forma de atualização do credor, 

dizendo ter sido computados expurgos dos planos posteriores, tão pouco 

há que se falar em juros remuneratórios capitalizados de 0,5% ao mês e 

juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública, quando deveriam 

aplicar-se desde a citação inicial nas execução individuais. Requer o 

acolhimento das preliminares, com a extinção do feito, ou o 

reconhecimento de excesso de execução, firmando-se o quantum devido 

em R$ 117.153,81. No Id. 14778856, pág. 42, o MM Juiz da 21ª Vara Cível 

desta Comarca, onde o Cumprimento da Sentença foi aforado, declarou o 

feito extinto sem resolução de mérito quanto a alguns coautores, por não 

terem endereço no foro da Comarca da Capital. Dessa decisão foi 

interposto Agravo de Instrumento, que proveu em parte o recurso para 

determinar o desmembramento das ações e redistribuição às Comarcas 

onde os consumidores residem (Id. 14778856, págs. 111/121). 

Redistribuída o feito constando no polo ativo apenas o credor Valdemir 

Scalzitti, vieram-me conclusos para decisão. SÃO OS FATOS EM SUMA. 

PONDERO E DECIDO: Após análise dos fatos arguidos pelo devedor, 

entendo não prosperar suas teses. Argumenta que o Cumprimento de 

Sentença deveria estar suspenso. Todavia, em decisão da lavra do Min. 

Gilmar Mendes, datada de 09.04.2019 no RE 6312/SP, as ações com base 

na sentença coletiva tiveram sua tramitação regular, sendo conveniente a 

citação de trecho de voto do e. Ministro Relator: “(...) Em relação aos 

pedidos de esclarecimento quanto ao alcance da decisão suspensiva de 

minha lavra, registro que a questão constitucional em análise neste 

processo-paradigma corresponde ao Tema 285 da Sistemática da 

Repercussão Geral: diferenças de correção monetária de depósitos em 

caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes 

do Plano Collor II. Nessa conjuntura, os efeitos da minha decisão 

suspensiva dizem respeito a essa questão constitucional específica (art. 

1.037, II, NCPC), não abrangendo temas alheios, como os referentes a 

outros planos econômicos ou assuntos diversos relacionados ao Plano 

Collor II. (...) A despeito de tudo isso, não se tem registro de que a 

suspensão nacional de liquidações, cumprimentos de sentença e 

execuções em trâmite no Judiciário relativamente a expurgos inflacionários 

decorrentes do Plano Econômico Collor II – conforme minha decisão de 

31.10.2018 (eDOC 288) – tenha efetivamente estimulado a adesão de 

poupadores a formularem acordos. Por outro lado, as inúmeras petições 

apresentadas demonstram que houve uma paralisia dos processos em 

fase de execução, na medida em que os peticionantes alegam manifesta 

desproporção entre o que os poupadores teriam direito em razão de 

sentenças judiciais transitadas em julgado e o que lhes é proposto para 

formalização de acordo. De mais a mais, há registro de que alguns órgãos 

jurisdicionais estenderam os efeitos dessa decisão a questões relativas a 

outros planos econômicos, de modo que diversos processos em fase de 

liquidação, cumprimento de sentença e execução – inclusive alguns casos 

já em vias de expedição de alvará de pagamento – ficaram sobrestados 

indefinidamente. Passados quase seis meses desde a minha decisão 

suspensiva quanto aos processos em fase de liquidação, cumprimento de 

sentença e execução, entendo que não há mais razão para a manutenção 

decisum. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração 

opostos por terceiros sem legitimidade recursal, indefiro os pedidos de 

admissão como amici curiae e reconsidero minha decisão monocrática 

constante do eDOC 228, unicamente em relação à determinação de 

suspensão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou 

cumprimento de sentença e no que diz respeito aos expurgos 

inflacionários referentes ao Plano Econômico Collor II.” Relativamente à 

ausência de título e ilegitimidade ativa, também sem razão o devedor por 

tratar-se de matéria já pacificada no Superior Tribunal, ou seja, de que o 

alcance dos termos da sentença abrange todos os consumidores 

porventura poupadores e com endereço em qualquer Estado da 

Federação. Nesse sentido: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA 

PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO 

ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 

1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). 

EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE 

OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. 

OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código 

de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da 

Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva 

n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de 

diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de 

poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por 

força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta 

de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou 
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domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de 

ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu 

domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores 

detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, 

independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do 

Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida 

na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível 

da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial 

não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014). Logo, ante a 

prova de que o credor mantinha caderneta de poupança junto ao devedor 

(Id. 14778566, pág. 47), já o legitima para demandar em juízo pelos valores 

que alega não terem sido repassados corretamente, ao que afasto a 

preliminar. No tocante à arguição de excesso, não prospera a pretensão 

do devedor em contar juros moratórios desde a citação do pedido de 

cumprimento da sentença, posto que a constituição em mora é, de fato, 

desde o ato citatório na Ação Civil Pública[1], e no tocante aos expurgos, o 

Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou sobre o tema, de que 

é possível a aplicação de expurgos dos demais períodos, mesmo sendo 

omissa a sentença. A propósito: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA 

CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL 

COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO 

VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E 

ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA 

COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C 

do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª 

Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil 

coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao 

pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre 

cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é 

aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores 

de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua 

residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao 

beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença 

coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores 

ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa 

julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros 

associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença 

coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo 

da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. 

Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 

02/09/2014). No tocante ao percentual para fins de correção, deverá ser 

aplicado o percentual disposto na sentença, abatendo-se do que já foi 

pago anteriormente, em face da alegação do devedor de que apenas 

resultaria uma diferença de 20,36%, posto que já pagos sobre 22,36%. 

Com relação aos juros, deverá ser objeto de nova atualização/liquidação, 

tomando-se por base os exatos termos da sentença, ante a divergências 

das partes quanto à incidência e ao valor final devido. ANTE O EXPOSTO, 

ACOLHO EM PARTE o pedido feito em sede de Impugnação ao 

Cumprimento da Sentença, apenas para determinar que o feito seja 

encaminhado à contadoria para atualização/liquidação na forma 

determinada na sentença proferida na Ação Civil Pública que lastreia este 

feito e nesta decisão. Decorrido o prazo recursal, encaminhe-se os autos 

à contadoria para as providências necessárias. Ao retorno, às partes 

para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL.CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência firmada nesta 

Corte, em sede de Recurso Representativo de Controvérsia, é no sentido 

de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase 

de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em 

responsabilidade contratual" (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, 

DJe de 14/10/2014) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 870.902/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010633-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA OAB - RO6897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DA COSTA MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010633-69.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA REQUERIDO: 

CAMILA DA COSTA MELO Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) 

deprecado(s), servindo a cópia do presente de mandado. Após, 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observadas 

as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010845-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA APARECIDA SILVA NEIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VIEIRA JUNIOR OAB - GO45673 (ADVOGADO(A))

GERALDO ANTONIO SOARES FILHO OAB - GO19719 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA 

(REQUERIDO)

GAMALIEL CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010845-61.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: NUBIA APARECIDA SILVA NEIAS REQUERIDO: GAMALIEL 

CURSOS LTDA - ME, ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E 

CULTURA Vistos etc. Tendo em vista que a presente deprecata aguarda 

manifestação/providência da parte/Juízo interessada(o) há mais de 30 

(trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

(CNGC/MT), procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010571-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN RENAN FIALHO DE ARRUDA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA OAB - MT7693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU DE ARRUDA CAMARGO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010571-29.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): JHONATAN RENAN FIALHO DE ARRUDA CAMARGO REU: 

IRINEU DE ARRUDA CAMARGO Vistos... Defiro à assistência judiciaria a 

parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Trata-se de 

MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que 

o autor alega que em março de 20020 o requerido invadiu o imóvel 

ocupando uma edícula nos fundos da residência do autor, o que vem 

causando empecilhos no desempenho de suas atividades. Diz que mora 

no local a mais de quinze anos, e que desde então tem cuidado e zelado 

do imóvel, pagando os tributos e realizando benfeitorias no imóvel. Em se 

tratando de ação possessória, pleiteada a proteção em caráter iminente, 

mister de se faz verificar a existência dos elementos específicos do art. 

560 do CPC, bem como, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, intimamente 
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ligado ao artigo citado, em específico os incisos I, II e III, encontro-o 

presente quando comprova o autor o exercício da posse por prazo de 15 

anos através dos documentos juntados à Id. n º 31322943 - Pág. 1 e 

31322947, juntamente ainda, fotografias existentes nos autos juntamente 

com os demais documentos que espelhavam suas alegações, isto é, 

comprovam a turbação do imóvel. O perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo é atinente de que em já havendo plausibilidade nas 

alegações iniciais, de que a posse da área pode ser perdida em virtude da 

inasão, certo é que o atendimento ao pleito, se concedido em julgamento 

final, traria enormes prejuízos ao autor, ao passo que o réu nada sofreria, 

em virtude de nunca ter exercido a posse, o que configura o segundo 

requisito autorizador da medida. Tenho ainda, que a ação é de força nova, 

passível de concessão liminar da proteção possessória. ANTE O 

EXPOSTO, com respaldo no art. 678 do CPC, DEFIRO A LIMINAR 

PLEITEADA, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

MANUTENÇÃO NA POSSE EM FAVOR DO AUTOR. Nos termos do art. 564 

cite-se o réu para, no prazo de quinze dias, querendo, apresentar defesa. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010532-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - RJ104348 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIMEL ALONSO FERREIRA FAVACHO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010532-32.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL 

PETROS DEPRECADO: RADIMEL ALONSO FERREIRA FAVACHO Vistos... 

Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do 

presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010661-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A.W.R CONSTRUTORA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELMA SOARES SATO PEROVANO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010661-37.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): A.W.R CONSTRUTORA LTDA - ME REU: MARIELMA SOARES 

SATO PEROVANO Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte 

autora não juntou os comprovantes de recolhimentos das custas e taxas 

processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo manifestação ou não, 

certifique-se, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010731-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMONA E AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTAS E SABINO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010731-54.2020.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CARMONA E AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS 

EXECUTADO: SANTAS E SABINO LTDA - ME Vistos... Analisando os 

autos, verifico que a parte autora não juntou os comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas processuais. Dessa forma, DETERMINO 

a intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

providencie o recolhimento das custas e taxas processuais de 

ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Havendo manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009575-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO NUNES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA RISTHER GONCALVES OAB - SP234037 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DE PAULA (REQUERIDO)

ISABEL DE FATIMA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Poder Judiciário Estado de Mato Grosso Comarca de Várzea Grande 1a 

Vara Cível DECISÃO Vistos etc. Tendo em vista que a presente deprecata 

aguarda manifestação/providência da parte/Juízo interessada(o) há mais 

de 30 (trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso (CNGC/MT), procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006242-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SECCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCY NUBIA ALVES PEDREIRO OAB - PA009963 (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEICAO COSMO SOARES OAB - PA5577 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVADI CHRIATOPHOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006242-08.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: VALDIR SECCO REQUERIDO: ALVADI CHRIATOPHOLI 

Vistos etc. Tendo em vista que a presente deprecata aguarda 

manifestação/providência da parte/Juízo interessada(o) há mais de 30 

(trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

(CNGC/MT), procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004495-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES CLEODIR & LEONIR CALEGARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SAIBO OAB - SC43760 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Poder Judiciário Estado de Mato Grosso Comarca de Várzea Grande 1a 

Vara Cível DECISÃO Vistos etc. Tendo em vista que a presente deprecata 
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aguarda manifestação/providência da parte/Juízo interessada(o) há mais 

de 30 (trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso (CNGC/MT), procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002173-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BETRAL VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINE AMARAL BRASAO OAB - AP2532 (ADVOGADO(A))

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL OAB - PA13179 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MACHADO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002173-30.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: BETRAL VEICULOS LTDA REQUERIDO: THIAGO MACHADO 

BORGES Vistos etc. Tendo em vista que a presente deprecata aguarda 

manifestação/providência da parte/Juízo interessada(o) há mais de 30 

(trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

(CNGC/MT), procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005635-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIPKI (REQUERENTE)

JOSE AUGUSTO LIPKI (REQUERENTE)

DEBORA LIPKI (REQUERENTE)

SIMONICA LIPKI MENEZES (REQUERENTE)

LOURIVALDO LIPKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR OAB - RO3214 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSNALDO CANDIOMAR SATURNINO DA SILVA (REQUERIDO)

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Poder Judiciário Estado de Mato Grosso Comarca de Várzea Grande 1a 

Vara Cível DECISÃO Vistos etc. Tendo em vista que a presente deprecata 

aguarda manifestação/providência da parte/Juízo interessada(o) há mais 

de 30 (trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso (CNGC/MT), procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000609-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CAUREO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA ALVES NOGUEIRA OAB - MT12379/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000609-16.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: TIAGO CAUREO REQUERIDO: UNIDADE DE ENSINO 

SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME Vistos... Por verificar que a 

ação original foi extinta, conforme informado na certidão de Id. nº 

28294756, determino o arquivamento dessa precatória com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002106-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES SAMARA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYAN BORDIN OAB - RS66425 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002106-65.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: TRANSPORTES SAMARA LTDA - EPP REQUERIDO: KIRST & 

KIRST LTDA - ME Vistos etc. Tendo em vista que a presente deprecata 

aguarda manifestação/providência da parte/Juízo interessada(o) há mais 

de 30 (trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso (CNGC/MT), procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002600-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ESPIRANDELLI TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ESPIRANDELLI OAB - 018.824.691-60 (REPRESENTANTE)

ARTUR GUILHERME RODRIGUES TROMBETI OAB - MS16248 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CENTRO OESTE NORTE (REQUERIDO)

NAIR DAMETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Poder Judiciário Estado de Mato Grosso Comarca de Várzea Grande 1a 

Vara Cível DECISÃO Vistos etc. Tendo em vista que a presente deprecata 

aguarda manifestação/providência da parte/Juízo interessada(o) há mais 

de 30 (trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso (CNGC/MT), procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001456-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABASTECEDORA GRAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZAM KELI NEGRETTO OAB - SC21723 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Comercio e Representacoes Bornholdt Ltda (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001456-18.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ABASTECEDORA GRAL LTDA REQUERIDO: COMERCIO E 

REPRESENTACOES BORNHOLDT LTDA Vistos etc. Tendo em vista que a 

presente deprecata aguarda manifestação/providência da parte/Juízo 

interessada(o) há mais de 30 (trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem 

com as nossas homenagens, na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito VÁRZEA GRANDE, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1010909-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA GUSMAO CAMILO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010909-03.2020.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA EXECUTADO: BRUNA GUSMAO CAMILO 

Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou os 

comprovantes de recolhimentos das custas e taxas processuais. Dessa 

forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias providencie o recolhimento das custas e taxas processuais 

de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Havendo manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006349-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AULLENCAR DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LEITE DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato OAB - MT15205-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006349-86.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): AULLENCAR DE SOUZA SILVA REU: RONALDO LEITE DA 

SILVA Vistos... Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado 

e por levar em conta que as circunstâncias da causa presumem ser 

improvável a transação em audiência preliminar e pela economia e 

celeridade processuais, passo ao saneamento do feito. DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Argui o réu que vendeu o veículo VW Gol a Tarcísio dos Santos 

Amaral em 11.11.2014, ao que requer sua ilegitimidade e substituição pelo 

adquirente, que até o momento não transferiu para si o automóvel. Dessa 

preliminar o autor discordou, dizendo que o contrato de Id. 16595374 não 

possui firma reconhecida, tão pouco, foi juntado comprovante de 

pagamento, não podendo gerar efeitos. Diante da discordância do autor 

quanto ao pedido, entendo que a preliminar deverá ser melhor analisada 

oportunamente, após instrução probatória para comprovar a regular venda 

do veículo. Delimito que a prova deverá ser quanto à culpa da condutora 

do veículo VW Gol quanto ao acidente, bem como, a alegação de que o 

automóvel foi transferido a Tarcísio Amaral. Caberá ao autor melhor prova 

quanto à culpa do condutor. Quanto ao réu, a regularidade na compra e 

venda, que não mais exerce posse sobre o domínio e o motivo pelo qual 

não houve a transferência, mesmo depois de 04 (quatro) anos da dita 

venda. Intimem as partes quanto às provas que pretendem produzir, 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias. Feito isso, conclusos para 

análise das provas pleiteadas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006510-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA SOBRAL ALVES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LS CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA (REQUERIDO)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006510-96.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MAYARA SOBRAL ALVES DO CARMO REQUERIDO: O S 

INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME, LS CLINICA ODONTOLÓGICA 

LTDA Vistos... Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e 

por levar em conta que as circunstâncias da causa presumem ser 

improvável a transação em audiência preliminar e pela economia e 

celeridade processuais, passo ao saneamento do feito. DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA E DA CARÊNCIA DE AÇÃO Argumenta a corré LS Clínica 

Odontológica Ltda. que não pode ser demandada pelos fatos narrados na 

exordial por não ser franqueadora como alega a autora, mas uma 

franqueada, que presta serviços odontológicos e sem qualquer 

responsabilidade sobre a responsabilidade de atos das outras unidades. 

Ainda, diz não haver elementos quanto aos fatos que praticou. Entendo 

que as matérias confundem-se com o mérito, de forma que postergo suas 

apreciações. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO Pleiteia a corré OS Instituto 

Odontológico Ltda.–ME a suspensão do feito por ter sido deferida sua 

recuperação judicial em processo em trâmite na 1ª Vara Cível da Capital. 

Indefiro o pedido por versar este feito quanto a processo de conhecimento 

e sem envolver qual valor, além do que o pedido data de aproximadamente 

18 (dezoito) meses, o que certamente não causa prejuízos à corré. 

Delimito que a prova deverá ser quanto ao alegado serviço de 

má-qualidade supostamente prestado pelas rés e negativa em solucionar o 

problema. A prova também deverá versar quanto ao alegado abandono de 

tratamento pela autora. Caberá às rés comprovar que o tratamento foi 

realizado corretamente e que os fatos deram-se por culpa da autora por 

não ter comparecido na clínica para finalizar o tratamento. Intimem-se as 

partes para no prazo de 15 (quinze) dias indicar as provas que ainda 

pretendem produzir. Feito isso, conclusos para análise. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002322-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE PERES OAB - MT25252/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002322-89.2020.8.11.0002. 

AUTOR: EDER DA SILVA REU: GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA 

LTDA Vistos... Certifique a Sra. Gestora se o requerido foi citado no prazo 

do art. 334 do CPC. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007662-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (REQUERENTE)

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007662-19.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ, DEBORAH 

MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos... Expeça-se em favor da credora certidão de 

crédito do valor, para habilitação nos autos da Recuperação Judicial, 

entregando-a à credora para encaminhamento ao juízo universal. Após, 

arquivem-se estes autos com as devidas anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006930-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1006930-38.2017.8.11.0002 Vistos... Por se tratar de 

documento imprescindível, determino a intimação da parte autora para que 

no prazo de quinze dias, junte o contrato de financiamento com a Caixa 

Econômica Federal, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009497-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MORAES DE SOUZA (AUTOR(A))

HILDA MAGALHAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARUCIA CORREA MEYER (REU)

FERNANDO CORREA MEYER (REU)

MARCIA XAVIER DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO EUGENIO MEYER OAB - MT21615-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEVERO MORAES DE SOUZA (CONFINANTES)

ESPOSA/CONVIVENTE DE SEVERO (CONFINANTES)

JOÃO BATISTA DOS ANJOS (CONFINANTES)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1009497-08.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELIAS MORAES DE SOUZA, HILDA MAGALHAES DE SOUZA 

REU: FERNANDO CORREA MEYER, MARCIA XAVIER DA SILVA, MARUCIA 

CORREA MEYER Vistos, etc... Trata-se de USUCAPIÃO proposto por 

ELIAS MORAES DE SOUZA e HILDA MAGALHÃES DE SOUZA, 

devidamente qualificados nos autos, em desfavor de FERNNADO CORREA 

MEYER, MARCIA XAVIER DA SILVA e MARUCIA CORREA MEYER, também 

qualificados. Em face do que consta no Id. 18168223, em que os autores 

requerem a desistência do feito depois de formada a relação processual 

com a anuência expressa dos réus na própria petição, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Feito sem 

custas, por serem os autores beneficiários da justiça gratuita. Por terem 

dado azo à desistência do processo depois do ato citatório, condeno-os 

ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos réus, que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

c/c art. 90, do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do NCPC. Decorrido 

o prazo recursal arquivem-se com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001134-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PASSOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001134-66.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEBER PASSOS MARTINS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT proposta por CLEBER PASSOS MARTINS em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIO DE SEGURO S/A. 

Informa o devedor à Id. nº 19824722 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor à Id. nº 20280429 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará. 

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do 

credor, conforme requerido à Id. nº 20280429 devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000504-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA BIBIANA DE SOUZA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000504-10.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): RITA BIBIANA DE SOUZA NOGUEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT proposta por RITA BIBIANA DE SOUZA 

NOGUEIRA em desfavor SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIO DE 

SEGURO S/A. Informa o devedor à Id. nº 29742045 a realização de 

depósito para cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor à Id. 

nº 30159974 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 30159974 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

Processo Número: 1008235-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE ECO-ETNO-SOCIO-CULTURAL DE 

PROTECAO DA NATUREZA - AMPN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DA SILVA ALBINO OAB - MT17897/O-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DA SILVA ALBINO OAB - MT5988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE 

ECO-ETNO-SÓCIO-CULTURAL DE PROTEÇÃO À NATUREZA-AMPN 

devidamente qualificada nos autos, em desfavor de OI S/A, que, em 

síntese, informa e pleiteia o seguinte: Aduz a empresa requerente na 

pessoa de seu representante legal que, não tem qualquer relação jurídica 

com a empresa ré, e, vem recebendo cobranças desta em seu endereço. 

Afirma que, ao se dirigir em uma tal agencia bancaria para realizar a 

abertura de conta, tomou conhecimento de que seus dados estariam 

lançado no serviço de proteção ao crédito, SERASA E SPC. Ao final 

requer, seja citada a requerida, seja concedido as benesses da 

gratuidade da justiça, seja concedida a medida liminar em favor da autora, 

seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por dano moral 

no aporte de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Recebi a petição inicial 

e deferi a tutela conforme o requerido, determinei ainda a citação da 

empresa ré. Devidamente citada a empresa ré apresentou sua peça de 

defesa e nela arguiu que agiu no exercício regular do direito, de tal forma 

que a utilização dos serviços registraram faturas pagas por algum tempo e 

outras não e, para tanto apresenta as telas sistêmicas junto ao corpo da 

peça de defesa. Ao final requer, seja julgado totalmente improcedente os 

pedidos elencados na peça inicial pela autora. Com a peça de defesa a 

requerida juntou, telas sistêmicas. Apresentou a autora a impugnação a 

contestação, impugnando as argumentações da parte requerida, bem 

como afirmando que a requerida não fez juntada de contrato comprovando 

os fatos alegados pela ré. Ao final requereu a total procedência dos 

pedidos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Julgo esta ação 

antecipadamente por não terem as partes requerido a produção de outras 

provas. As argumentações da autora, de que não possui dívidas com a ré, 

merecem ser acolhidas. Em se tratando de alegação negativa e de ter sido 

acionada a ré a se defender, deveria ter apresentado em sua defesa, 

assim como, na instrução, provas inequívocas de que a contratação da 

dívida foi realizada pela parte autora. Ora, em se tratando de uma 

afirmativa da parte de que não realizou tal contratação, caberia à empresa 

ré comprovar que sim e mostrar tal situação em juízo, olvidando-se, 

também, que por tratar-se de alegação de cunho negativo o ônus lhe 

cabia. Deixando a ré de apresentar prova contrária à alegação, os fatos 

tornam-se incontroversos, levando à presunção de que a dívida é 

fraudulenta e que concorda com as alegações inaugurais. A ré limitou-se 

alegar que dano algum causou à autora e que existe contrato inadimplido 

por ela, juntando telas sistêmicas no corpo da contestação, elementos que 

entendo insuficientes para afastar a alegação da parte autora de que não 

contratou os serviços. Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se 

realmente houve dano moral perpetrado contra a autora. Certo é que sim, 

pois o fato da ré autorizar contratação fraudulenta, e presumivelmente 

negar-se a resolver a situação administrativamente, leva-me a crer com 

certeza que obrou em má-fé e danos fez causar à parte autora, de ordem 

material e emocional. Indubitavelmente, a contratação fraudulenta traz não 

apenas aborrecimentos, mas angústia, insônia, perturbação de seu estado 

de espírito, e um estado de insegurança nas relações contratuais. No 

mesmo sentido, o apontamento indevido em órgãos restritivos de crédito, 

que no caso foi realizado ilegalmente pela parte ré em razão de contrato 

simulado, traz descrédito ao cidadão, além de inegável estado de angústia, 

ocasionando o dano in re ipsa. Rotineiramente, aportam neste juízo casos 

de denúncia de contratações fraudulentas em empresas, instituições 

financeiras e concessionárias de serviço público que, sem o devido 

controle, firmam contratos com falsários e descontos inusitados, não 

autorizados pela parte. No caso em tela, sendo a contratação objeto de 

fraude com os documentos da parte autora, apresentados por outra 

pessoa, não a isenta de culpa, pois agiria, então, com negligência. O puro 

direito civil já afirma que aquele que causar dano a outrem é obrigada a 

indenizá-lo, a não ser que exclua a sua culpa. E em se aquilatando a culpa 

da ré, há que reparar o dano causado, devidamente corrigido. Outrossim, 

o valor pleiteado do dano moral parece-me um tanto elevado, pois certo 

que houve o dano, mas a sua extensão foi mediana, pelo que o tenho 

como excedente nesse pedido. “Ex positis” Assim, não havendo nada 

mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa 

demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação à parte autora 

os apontamentos indicados no extrato de ID nº 10523260, referente ao 

contrato n.° 0000005053393270, lançado pela ré. CONDENO a ré a 

proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, 

mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais e honorários 

advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre a condenação. 

Para fins de liquidação da sentença, os valores deverão ser atualizados 

com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 

54, do STJ[1]), considerando que a relação aqui discutida é 

extracontratual, e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação 

(Súmula 362, do STJ[2]). Intime-se a ré para recolher as custas 

processuais com base na condenação, sob pena de serem anotadas às 

margens da distribuição em seu nome, a fim de lastrear eventual Execução 

Fiscal. Transitada em julgado, intime-se a parte autora para querendo, 

proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de arquivamento. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Várzea Grande-MT, Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito [1] Os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. [2] A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001134-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PASSOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001134-66.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEBER PASSOS MARTINS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT proposta por CLEBER PASSOS MARTINS em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIO DE SEGURO S/A. 

Informa o devedor à Id. nº 19824722 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor à Id. nº 20280429 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará. 

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do 

credor, conforme requerido à Id. nº 20280429 devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINO RAMOS VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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: 1000400-52.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROBINO RAMOS VIANA REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT proposta por ROBINO RAMOS VIANA em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIO DE SEGURO S/A. 

Informa o devedor à Id. nº 28524972 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor à Id. nº 29517174 

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. 
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924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do 

credor, conforme requerido à Id. nº 29517174 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

Processo Número: 1001134-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PASSOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001134-66.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEBER PASSOS MARTINS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT proposta por CLEBER PASSOS MARTINS em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIO DE SEGURO S/A. 

Informa o devedor à Id. nº 19824722 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor à Id. nº 20280429 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará. 

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do 

credor, conforme requerido à Id. nº 20280429 devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006872-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGENOR DE SOUZA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CACERES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006872-35.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANGENOR DE SOUZA LEITE REU: ANDRE LUIZ CACERES 

Vistos... Trata-se de analisar embargos declaratórios opostos pela 

Embargante, ao argumento de a r. sentença é omissa quanto a análise de 

seus pedidos. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver 

na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a 

ser sanada (art. 1.022 do CPC). Também são admitidos para correção de 

eventual erro material, conforme preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do julgado. Em que pese os argumentos da autora, em análise 

dos autos, verifico que a parte requerida não apresentou contestação, e 

são os prazos indicados por lei, que não podem ser modificados pela 

vontade das partes ou por determinação judicial. Somente poderá haver 

modificação do prazo peremptório nos casos excepcionais de dificuldade 

de transporte, para comarcas localizadas em local de difícil acesso, ou na 

ocorrência de calamidade pública, em atendimento ao art. 222 do CPC. 

Ainda, em que pese constar intensão de realização de acordo entre as 

partes indicado no termo de audiência, entendo que as intenções ali não 

estão claras, além de não constar qualquer pedido de homologação, para 

fins do art. 185 do CPC. Assim, além de entender inexistir omissão nos 

fundamentos que me levaram a não acolher a pretensão inaugural, os 

declaratórios que visam à modificação do julgado, com esse argumento, 

perseguem, na verdade, o re julgamento da causa e, para isso, revela-se 

recurso inadequado. Assim, REJEITO os Embargos Declaratórios de Id. nº 

22964885 mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Decorrido o 

prazo e não havendo manifestação, certifique-se, e após ao arquivo. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007861-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAGNA DUDECK DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007861-41.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: DAGNA DUDECK DE MORAIS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER Vistos... Trata-se de analisar embargos declaratórios opostos 

pela autora, ao argumento de a r. sentença é omissa quanto a análise de 

seus pedidos. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver 

na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a 

ser sanada (art. 1.022 do CPC). Também são admitidos para correção de 

eventual erro material, conforme preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do julgado. Em que pese os argumentos da autora, além de 

entender inexistir omissão, os fundamentos que me levaram a não acolher 

a pretensão inaugural foi o fato de não constar nos autos, a liquidez do 

seu crédito, tendo em vista que sequer aportou aos autos boletos ou 

outros documentos que comprovasse a alegada aquisição de uma conta 

AD Central Family. Apesar dos documentos de e-mail juntados, a princípio 

demonstrar a existência de uma eventual relação jurídica existente entre 

as partes, tenho que não restou comprovado nos autos a perda 

patrimonial da parte autora em benefício da empresa requerida. Logo, os 

declaratórios que visam à modificação do julgado, com esse argumento, 

perseguem, na verdade, o re julgamento da causa e, para isso, revela-se 

recurso inadequado. Diante disso, REJEITO os Embargos Declaratórios de 

Id. nº 31488582, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001134-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PASSOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001134-66.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEBER PASSOS MARTINS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT proposta por CLEBER PASSOS MARTINS em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIO DE SEGURO S/A. 

Informa o devedor à Id. nº 19824722 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor à Id. nº 20280429 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará. 

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 
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924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do 

credor, conforme requerido à Id. nº 20280429 devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006930-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006930-38.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): FABIO CARLOS SANTIAGO REU: CONSTRUTORA JOAO DE 

BARRO LTDA - ME Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

proposta por FABIO CARLOS SANTIAGO, devidamente qualificado nos 

autos, em desfavor de CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA-ME. 

Oportunizada a emenda em 18.09.2017 a parte autora, em petição 

protocolizada em 10.10.2017, pediu a suspensão do feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias, todavia, desde aquela data, não mais veio aos autos. 

Inobstante o pedido de suspensão não tenha sido apreciado 

anteriormente, o abandono de causa e desinteresse do autor é patente, 

considerando que os autos encontram-se em pendência de diligência que 

lhe cabe há mais de 18 (dezoito) meses, o que leva, a meu ver, ao 

indeferimento da inicial, seja pela ausência de emenda, seja pela ausência 

de interesse. credora assim não o fez, o que foi certificado à Id. nº 

17721609, estando o feito no aguardo da parte desde abril/2018. DIANTE 

DISSO, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos moldes do art. 321, parágrafo 

único, do NCPC e, em consequência, DECLARO O PROCESSO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do mesmo codex. 

Feito sem custas finais por ser o credor beneficiário da justiça gratuita, o 

que defiro nesta ocasião em virtude da declaração da parte. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não ter sido formada a relação 

processual. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001777-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001777-24.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALCEU JOSE DOS SANTOS REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos... Trata-se de Embargos 

Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir contradição em 

relação aos valores sucumbenciais fixados. Os embargos de declaração 

são cabíveis quando houver na decisão/sentença embargada qualquer 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Também são 

admitidos para correção de eventual erro material, conforme preconizado 

pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a 

alteração ou modificação do julgado. No caso em apreço, o embargante 

sustenta que, ao decidir houve contradição quanto à estipulação dos 

honorários advocatícios sucumbenciais. Entendo que tal alegação não 

merece prosperar, visto se tratar aplicação do art. 85, § 8º, em sendo 

inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da 

causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação 

equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. Ainda, tenho que 

foi levado em consideração para definição do percentual a ser fixado, o 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

a importância da causa e, por fim, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o serviço. Nesse sentido, ainda que fosse provido o 

recurso outrora interposto, entendo que a porcentagem indicada 

desvalorizaria e feriria a dignidade dos serviços prestados pelo Sr. 

Advogado. Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não 

existir qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. 

Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, 

condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o 

valor atribuído à causa. Assim, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001134-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PASSOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001134-66.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEBER PASSOS MARTINS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT proposta por CLEBER PASSOS MARTINS em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIO DE SEGURO S/A. 

Informa o devedor à Id. nº 19824722 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor à Id. nº 20280429 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará. 

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do 

credor, conforme requerido à Id. nº 20280429 devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008928-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/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))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008928-07.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCOS DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos... Trata-se de Embargos 

Declaratórios manejados pelo requerido, argumentando que na r. sentença 

houve erro material na indicação da lesão sofrida pela parte autora, e 

necessidade de correção. Os embargos de declaração são cabíveis 
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quando houver na decisão/sentença embargada qualquer contradição, 

omissão ou obscuridade a ser sanada. Também são admitidos para 

correção de eventual erro material, conforme preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do julgado. Analisando os autos, verifico que as 

argumentações do embargante merecem prosperar, vez que, em melhor 

análise ao aludo pericial, a segunda lesão sofrida pela parte autora diz 

respeito ao QUIRODÁCTILO DA MÃO, ou seja, à um dos dedos, cujo 

porcentagem segundo a tabela 10 % dos R$: 13.500,00 reais. Nesse 

sentido, hei por bem em acolher em parte Embargos Declaratórios 

ofertados pelo requerido para, reconhecer o erro material, e DEFINIR a 

lesão no QUIRODÁCTILO DA MÃO como sendo: 2ª Lesão A) Valor total da 

cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda incompleta em quinto 

quirodáctilo da mão esquerda em 10%. C) Percentual do redutor apurado 

pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 100% D) Valor devido: A x B x C: R$ 1.345,00. Totalizando o 

montante de R$ 6.075,00. 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 do autor na importância de R$ 6.075,00 (seis mil e 

setenta e cinco) reais. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004072-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(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: 1004072-68.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: JEFERSON SILVA LACERDA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT proposta por JEFERSON SILVA LACERDA em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 

Da análise dos autos, verifico que a Seguradora efetivou o pagamento 

voluntário dos valores à Id. nº 28186688, manifestando-se o credor 

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 28713596, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020349-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELINE MACIEL LEITE BELEM (AUTOR(A))

DAYAN MANOEL BRITO BELEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA OAB - SP210065 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUIZ YARSHELL OAB - SP88098 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1020349-57.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CELINE MACIEL LEITE BELEM, DAYAN MANOEL BRITO BELEM 

REU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos 

etc. Tendo em vista os embargos de declaração interpostos pela parte 

requerida (Id. 31092624), intime-se a parte embargada para se manifestar, 

nos termos do art. 1023, § 2º, do CPC. Prazo: 5 dias. Deverá também a 

parte autora impugnar a contestação, querendo. Prazo: 15 dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Várzea Grande, 27 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000814-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELISMINA GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA BORGES HONORATO OAB - DF28510 (ADVOGADO(A))

CINTHIA TUFAILE OAB - SP159842 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000814-79.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: FELISMINA GOMES FERREIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c de Indenização por Danos 

Morais c/c Pedido de Liminar proposta por Felismina Gomes Ferreira em 

desfavor de Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos Financeiros, ambos 

devidamente qualificados. Aduz que não se lembra de ter contratado com 

a empresa requerida, desta forma desconhece ter algum débito, no 

entanto, teve seu nome incluído nos cadastros de restrições ao crédito. 

Informa que não recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto 

débito, nem tão pouco foi notificado previamente da inclusão do seu nome 

no Serasa, motivo pelo qual requer seja declarado a inexistência da dívida, 

condenação ao pagamento de danos morais. Na decisão do Id. 11735611, 

fora designada audi~encia de conciliação e determinada a citação do réu, 

bem assim concedida à benesse da justiça gratuita. O requerido, antes 

mesmo da data assinalada para audiência, apresentou contestação no Id. 

13296974, aduzindo em síntese que o débito em questão é legítimo e 

plenamente válido, tratando-se de dívida de cartão de crédito – 

OUROCARD ELO, contrato nº 71947435, no valor atualizado de 1.173,59, 

os quais foram cedidos pelo Banco do Brasil a Ativos S/A em 07.11.2014, 

afirmando a legalidade da cobrança, pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. A conciliação restou inexitosa (Id. 13333716). A parte 

autora apresentou impugnação no Id. 13612784. É o relatório. Fundamento 

e decido. Tenho que o presente feito comporta julgamento antecipado à luz 

do artigo 330, I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria nele 

ventilada é unicamente de direito, prescindindo de produção de outras 

provas para o seu deslinde e livre convencimento judicial. Deste modo, 

mostra-se autorizado o julgamento no processo no estado em que se 

encontra. Aduzindo a parte autora nunca ter contratado com o requerido 

demandado, que em contrapartida, alega que a autora firmou contrato com 

o Banco do Brasil, o qual cedeu o crédito à ré, o Código de Processo Civil 

Pátrio estabelece regras quanto ao ônus da prova, senão vejamos: Art. 

333: O ônus da prova incumbe: I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. No mérito, o pedido improcede. Cuida-se de 
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ação pela qual pretende a autora a declaração de inexigibilidade de débito 

e a indenização por danos morais sofridos em decorrência de negativação 

indevida. E, em que pese à alegação da requerente de que desconheça a 

origem do débito negativado, reputo devidamente comprovada a relação 

jurídica entre as partes, consolidada por força da cessão de crédito 

firmada entre a ré e o credor originário da dívida da autora, de acordo com 

documentos acostados no Id. 13297019 e 13297029 (cessão de crédito e 

declaração de cessão de crédito). Importante observar que não nega a 

requerente a existência de relação jurídica originária com o Banco do 

Brasil (cartão de crédito – OUROCARD ELO, contrato nº 71947435), de 

forma a invalidar a cessão, ou sequer impugnou os valores supostamente 

devidos, atendo-se tão somente à afirmação de inexistência de seu saldo 

devedor. Nesse ponto, verifico que ainda que ressalte a autora que não 

houve comprovação da validade da negativação por parte da ré, entende 

esse juízo que a constatação de relação jurídica sustenta a cobrança do 

débito, incumbindo à autora a comprovação de pagamento ou outra causa 

capaz de afastar sua exigibilidade, o que não fez. Em consequência, as 

alegações constantes da inicial não são suficientes para embasar a 

pretensão da autora na indenização por danos morais, uma vez que 

restou provado ser exigível a dívida cobrada, dada a comprovação de 

existência de relação jurídica entre a requerente e a parte ré. O Código 

Civil determina: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”. No 

caso dos autos, portanto, não há o que se falar de ato ilícito em sua 

cobrança, visto que a negativação da requerente trata-se de exercício 

regular do direito, por parte do requerido. Ademais, de acordo com o art. 

290 do CC, a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, 

senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, 

em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. A 

ineficácia assinalada pelo dispositivo em comento não significa, porém, 

que a dívida não possa ser exigida pelo credor/cessionário caso falte a 

notificação em referência. Significa, apenas, que o devedor poderá 

continuar a pagar a dívida diretamente ao cedente e opor as exceções de 

caráter pessoal que tinha em relação a ele consoante previsto no art. 294 

do CC/02. A ausência de notificação não é capaz, destarte, de isentar o 

devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de 

praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos 

cedidos, como por exemplo o registro do seu nome, se inadimplente, em 

órgãos de restrição ao crédito. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS 

DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE 

CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. I - Comprovada a 

existência da cessão de crédito e não negada a existência do débito 

objeto da inscrição negativa decorrente da utilização de cartão de crédito, 

pode o cessionário praticar atos destinados à conservação de seu direito, 

entre os quais a inscrição do nome do devedor nos cadastros de 

inadimplentes, nos termos do artigo 293 do Código Civil. II - Eventual 

ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de 

liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o 

cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu 

crédito, como o registro do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70070871470, 

Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo 

Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/03/2017) REGIME DE 

EXCEÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE 

CRÉDITO. IRRELEVÂNCIA. Desimporta que o devedor não tenha sido 

cientificado acerca da cessão de crédito, uma vez que pode o cessionário 

praticar os atos destinados à conservação de seu direito, entre os quais, 

a inscrição do nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito. 

Ademais, comprovada a origem e existência do débito, na forma do art. 

373, II, do CPC, pelo que não há falar em declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70077427540, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime 

de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, 

Julgado em 29/08/2018). Destarte, ainda que sequer tenha se insurgido 

contra o débito propriamente dito, cumpre ressaltar que a parte 

demandada comprovou a origem da dívida, na forma do art. 373, II, do CPC, 

razão pela qual não há falar em inexistência do débito e indenização por 

dano moral. Por outra banda, reputo configurada a litigância de má-fé por 

parte da requerente, nos termos de que dispõe o artigo 80, incisos II e IV, 

do CPC, na medida em que alterou a verdade dos fatos, uma vez que já 

havia várias restrições anteriores, feitas por outros credores. Assim, com 

fundamento no art. 81 do CPC, é de rigor a condenação da parte autora ao 

pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa. Ressalto que, 

segundo inteligência do art. 98, § 4°, do CPC, o benefício da justiça gratuita 

não isenta a parte autora de suportar a sanção. Neste sentido: 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (a) 

Coisa julgada. Artigo 301 , § 2º , do CPC . A autora-recorrente se valeu da 

mesma causa de pedir remota da ação anterior, é dizer, a negativação 

sem lastro de seu nome, em virtude de uma dívida com o réu-recorrido no 

numerário de R$ 1.125,64, repetindo os pedidos. O mérito não pode ser 

novamente apreciado, devendo ser respeitada a resposta jurisdicional 

preexistente, agasalhada pelo manto da coisa julgada (artigo 474). Correta 

a extinção deste processo decretada pelo juízo a quo, com base no artigo 

267, inciso V. (b) Litigância de má-fé. Tentativa de enriquecimento ilícito. A 

recorrente alterou a verdade dos fatos e usou do processo para 

conseguir objetivo ilegal (artigo 17 , incisos II e III , do CPC ). Nos termos do 

artigo 18, caput, a apelante arcará com custas judiciais, despesas 

processuais, honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, com 

correção monetária desde a data da sessão de julgamento da apelação, e 

multa de 1% do valor da causa, que deverá ser monetariamente atualizado 

pela Tabela Prática do TJSP desde a data do ajuizamento da ação. A 

condição de beneficiária da justiça gratuita é irrelevante para a imediata 

exigibilidade da multa (artigos 3º e 12 da Lei nº 1.060 /1950). Recurso não 

provido, com aplicação de multa por litigância de má-fé. (TJ-SP - Apelação 

APL 01303473520118260100 SP 0130347-35.2011.8.26.0100 (TJ-SP). 

Data de publicação: 27/08/2013) Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o presente feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% do valor 

atualizado da causa. Condeno a autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00, 

nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. A execução 

da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3º do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 28 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003004-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA ROMERA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003004-49.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: CLEUSA ROMERA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ 

Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela de 

Urgência em que Cleusa Romera de Oliveira move em desfavor de Banco 

Panamericano S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a 

autora que em 31.01.2017, dirigiu-se até a agência do Banco do Brasil 

para retirar extrato sobre os empréstimos ainda vigentes, para posterior 

quitação. Contudo, se surpreendeu com novo empréstimo realizado em 

seu nome no dia 27.01.2017, operação de crédito nº 483936, no valor de 

R$ 2.015.94, com 72 parcelas de R$ 60,70, com débito consignado da 

primeira parcela em março/2017. Afirma que não tinha percebido o 

depósito do valor em sua conta corrente, posto que recebe benefício do 

INSS, aduzindo que não solicitou nenhum empréstimo, e que inclusive 

registrou Boletim de Ocorrência. Solicitou o cancelamento do empréstimo, 

a suspensão dos descontos das parcelas, como também a restituição dos 

valores debitados em sua conta bancária, bem assim a indenização pelos 

danos morais suportados. Na decisão inicial fora concedida a tutela de 

urgência pleiteada para suspensão dos descontos, designada audiência 
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de conciliação e determinada a citação da parte ré, bem assim o 

deferimento da inversão do ônus da prova e os benefícios da justiça 

gratuita. O ato conciliatório restou inexitoso, e na mesma oportunidade a 

parte autora informou que a tutela deferida não havia sido cumprida (Id. 

9596973). A contestação fora apresentada no Id. 9876260, onde a ré 

requereu a improcedência da ação, ao argumento de que a contratação 

ocorreu de forma regular, que houve assinatura do contrato, cujo dinheiro 

fora depositado na conta da autora, tendo esta se beneficiado dos valores 

do empréstimo, sustentando ao final o não cabimento do dano moral. Não 

houve impugnação à defesa (certidão – Id. 17857278). Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A discussão em debate 

comporta julgamento antecipado por ser prescindível o alongamento da 

atividade instrutória, à luz dos fundamentos de resistência declinados em 

resposta e em face da prova documental que instrui os autos. 

Incontroverso o recebimento do dinheiro (deposito em conta corrente da 

autora) e os descontos provenientes do empréstimo discutidos nos autos. 

E, nestas circunstâncias, o pedido inicial é improcedente. A relação de 

consumo existente entre as partes, escorada na regra do art. 3º, § 2º, da 

lei de regência, é indisputável. O art. 6º, inciso VIII, do CDC, estabelece 

que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência”. A despeito da hipossuficiência técnica do consumidor, em 

face da tecnologia da informação aplicada à área financeira, observa-se, 

à luz da prova documental produzida, que os argumentos veiculados na 

petição inicial não são verossímeis o bastante para permitir a aplicação da 

regra processual protetiva, atribuindo-se, nesse caso, sentido aditivo à 

conjunção “ou” inserida no texto legal. Na exordial, a autora informa que 

efetivou o contrato discutido nos autos. No entanto, com a juntada da 

documentação com a defesa, verifica-se que tal argumento é falacioso 

(contrato assinado pela autora – Id. 9876264). De outra banda, a autora 

sequer teve o trabalho de impugnar o contrato apresentado ou a 

assinatura registrada neste, presumindo serem válidas e verídicas as 

informações constantes no documento. Dessa forma, verifico que o réu 

desincumbiu do ônus da prova e comprovou a existência de relação 

jurídica entre as partes. Assim, tem-se que a parte autora realizou o 

contrato de empréstimo consignado impugnado na exordial, seja pelos 

documentos pessoais juntados com a defesa aliado à comprovação de 

liberação do dinheiro na própria conta da autora, seja pelo contrato 

(cédula de crédito bancário) apresentado pela instituição bancária 

requerida, afastando tal situação. Não é crível que terceira pessoa, se 

passando pela parte autora, realizaria contrato de empréstimo consignado 

e indicasse a conta corrente da própria requerente, beneficiando ele. Em 

suma, sendo inviável, de um lado, a inversão do ônus da prova por 

ausência de verossimilhança dos fatos alegados e inexistindo, de outro 

lado, comprovação idônea do fato constitutivo do direito da autora, em 

especial a demonstração de que não houve a relação contratual 

impugnada na exordial, impossível a decretação de inexigibilidade da dívida 

apontada na exordial, nem a cessação dos descontos do benefício 

previdenciário. Na mesma toada, inexistente ilicitude na contratação, não 

há que se falar em indenização por danos morais. Por fim, resta claro que 

a parte autora, ao propor a presente demanda, buscou atingir sua 

finalidade fiando-se no eventual descontrole administrativo da empresa ré, 

que poderia não trazer aos autos a informação sobre o contrato 

entabulado entre as partes. Evidente, portanto, que a parte autora usou o 

presente processo para alcançar um objetivo ilegal (art. 80, III, do CPC), 

sabedora da real existência do contrato que realizara, motivo pelo qual a 

reputo como litigante de má-fé. Diante de todo o exposto, e considerando 

tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da litigância 

de má-fé reconhecida, arcará a parte autora com o pagamento de multa 

estipulada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (art. 81, 

caput, do CPC). Revogo a tutela de urgência concedida. Condeno a autora 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$1.000,00, nos termos do §8º do artigo 85, do 

Código de Processo Civil. A execução da verba de sucumbência está 

subordinada ao disposto no §3º do artigo 98, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. P. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 28 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011362-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287-O (ADVOGADO(A))

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-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))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora, para manifestar-se a 

respeito da petição, pagamento da condenação, valendo seu silencio 

como concordância tácita e arquivamento dos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010956-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SILVA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010956-74.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUCIANA SILVA DOS REIS REU: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. 

Da detida análise dos autos, constato que a parte autora apresentou 

procuração e documentos em nome de Luciana Silva dos Reis, ao passo 

que na exordial o nome indicado no polo ativo é da pessoa de Perinaldo da 

Silva Arruda. Assim, determino a emenda da inicial a fim de esclarecer 

quem compõe o polo ativo da demanda, mediante a juntada de documentos 

atualizados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, de acordo com o art. 321, paragrafo único do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010946-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE JESUS SALVELINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010946-30.2020.8.11.0002. AUTOR: LUCIA 

DE JESUS SALVELINO REU: VIVO S.A. Vistos, Inicialmente constato, que 

os documentos anexados no Id. 31557248 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 à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos 

autos documentos legíveis, em especial os documentos constantes nas 
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páginas 5 e 6, atentando-se quanto à necessidade de que estes sejam 

cópias completas e de fácil leitura, com boa qualidade de visualização. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006364-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA SILVA CASTRO DA COSTA (AUTOR(A))

JOAO AILTON DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE ARRUDA ALEIXO OAB - MT25123-O (ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOE MOACIR WITCZAK (REU)

PRODECO PROJ CONST DES COMPRA VENDA IMOV ADM IMOV LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006364-21.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOAO AILTON DA COSTA, GERALDA SILVA CASTRO DA COSTA REU: 

PRODECO PROJ CONST DES COMPRA VENDA IMOV ADM IMOV LTDA, 

JOE MOACIR WITCZAK Vistos. Acolho a emenda da inicial, a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Considerando a certidão 

apresentada pelo 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá no id. 23834348 

constando apenas a requerida Firma Prodeco Ltda como proprietária do 

imóvel, determino a exclusão do Sr. Joe Moacir Witczak do polo passivo. 

Consigno que deixo de designar audiência de conciliação nos autos (art. 

334, CPC), haja vista que em se tratando de ação que possui litisconsórcio 

passivo, considerando que deverão ser citados os confinantes (art. 246, 

§ 3º, CPC), bem como serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 

1.071, CPC), a realização da audiência de conciliação restará prejudicada 

à vista da impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada 

à existência de citação ficta. Citem-se a parte requerida e os confinantes, 

bem como citem-se, por edital, eventuais interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos, para que também apresentem defesa no prazo de 15 

(quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao Município para que 

manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. Instruam-se os 

ofícios com cópias da petição inicial (Id. 21285057), bem como com cópia 

da certidão de inteiro teor do imóvel (Id. 23834348) e da planta e memorial 

descritivo do bem (Ids. 29903867, 29903870 e 29903875). Oficie-se, 

ainda, ao 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição 

Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da certidão de inteiro teor 

do imóvel (Id. 23834348), determinando as anotações devidas quanto à 

ação de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital para 

conhecimento de eventuais interessados, como previsto no artigo 259, I, 

do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de 

que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 

257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode 

ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004519-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA SANTOS DE OLIVEIRA OAB - 703.098.101-40 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004519-51.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: VALERIA 

SANTOS DE OLIVEIRA REU: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos, Determinado à parte autora que regularizasse 

sua representação processual no id. 30766386, manifestou-se no id. 

31030801 mediante a juntada de uma “procuração à rogo”, com duas 

testemunhas, supostamente outorgada pela autora. Não obstante, 

denota-se dos autos que a autora foi internada com suspeita de meningite 

(id. 20273670), sendo que do laudo mais recente apresentado nos autos 

acerca do seu estado de saúde denota-se que a autora estava internada 

no Hospital Geral de Cuiabá, sem data prevista para alta hospitalar “desde 

o dia 25/06/19, em tratamento para fístula líquorica pós cirurgia cerebral” 

(id. 21561786). Desta feita, ao que tudo indica a parte autora se encontra 

incapacitada, por causa transitória ou permanente, para exercer os atos 

da vida civil, ao que dispõe o Código Civil, in verbis: Art. 4º São incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: III - aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; E 

ainda, Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; Portanto, 

como disposto na decisão de id. 30766386 necessário se faz que a autora 

seja representada por meio de curador, o qual deverá ser constituído 

judicialmente, nos termos dispostos pela lei. Assim, com fundamento no 

art. 76 do CPC, suspendo o processo pelo prazo derradeiro de 15 (quinze) 

dias, a fim de que a parte autora regularize sua representação 

processual, sob pena de extinção (art. 76, §1º, I do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005746-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO OAB - MT27995/O (ADVOGADO(A))

RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA OAB - MS6296-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005746-42.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

JULIO CESAR DA CUNHA REU: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E 

SERVICOS SOCIAIS Vistos, 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. SEGUROS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PLANO DE ASSISTÊNCIA 

FUNERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEMBOLSO DAS DESPESAS. 

RISCO EXCLUÍDO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Trata-se de 

ação de cobrança, relativamente ao reembolso de despesas funerais, 

julgada parcialmente improcedente na origem. É aplicável o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se 

trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3º, §2º do CDC. 

Inteligência da Súmula 469 do STJ Outrossim, é imperiosa a aplicação do 

principio da boa-fé contratual, em atenção a norma do art. 765 do novel 

CC, que reeditou o art. 1.443 do CC/1916. No caso em tela, o panorama 

probatório coligido aos autos demonstrou que o reembolso e 

ressarcimento de despesas relativas a assistência funerária são riscos 

excluídos expressamente no contrato celebrado entre as partes. Ademais, 

no caso em tela, a cláusula que prevê o risco excluído se mostrou clara e 

simples, atendendo, destarte, o dever de informação preconizado no art. 

6º, inc. III do CDC. Dessa feita, mostra-se legítima a recusa da seguradora 

em pagar a indenização referente a risco excluído do pacto. Precedentes 

desta Corte. APELAÇÃO DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 70082876947, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da 

Silva, Julgado em: 24-10-2019). Neste prisma, vejo que merece ser 

acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os 
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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 a requerida reúne 

melhores condições de comprovar os motivos da negativa de pagamento 

do seguro. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 12/08/2020, às 16h00 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012316-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI AVELINO DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012316-78.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOACI AVELINO DA ROSA REU: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA 

LTDA, GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA Vistos. 

Cancelada a realização de audiência de conciliação em razão da não 

localização da parte requerida para ser citada, a parte autora apresentou 

novo endereço no Id. 30484260, requerendo o prosseguimento do feito. 

Pois bem, redesigno o ato conciliatório para o dia 12/08/2020, às 15h30 a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida, por 

CORREIO, no endereço informado no Id. 30484260, consignando-se as 

deliberações contidas na decisão de Id. 28232781. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005032-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005032-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARIA AUXILIADORA DE MORAIS REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Venha à parte autora, no 

prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC, oferecer impugnação à 

contestação apresentada nos autos. Encerrada a fase a postulatória, sem 

prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo 

comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010671-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ANACLETO DE SOUSA (REQUERENTE)

ROSILDA DA COSTA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

TOP 10 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010671-81.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROSILDA DA COSTA SOUSA, RAIMUNDO ANACLETO DE SOUSA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, TOP 10 SERVICOS 

ESPECIALIZADOS LTDA - ME Vistos, Aguarde-se o decurso do prazo 

para manifestação pela parte requerida, conforme decisão de id. 

31434944. Oportunamente, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016318-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DA ROCHA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016318-37.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAROLINE DA ROCHA SILVA REU: BRADESCO SAUDE S/A Vistos, A fim 

de melhor instruir a demanda, entendo que se faz necessário a 

apresentação do contrato firmado entre a empresa empregadora da 

autora e a seguradora requerida, visando que se ateste o prazo de 

vigência estabelecido entre os contratantes, bem como a identificação de 

que a autora está devidamente inclusa no seguro, uma vez que o 

documento de id. 31150030 é apenas uma proposta de contratação. 

Assim, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar os documentos solicitados, uma vez que indispensáveis para a 

análise dos autos, em especial do pedido de tutela de urgência, sob pena 

de indeferimento do mesmo. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005123-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI APARECIDA MACHADO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

COLUMBANO FEIJO OAB - SP346653 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005123-12.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

CRISTIANI APARECIDA MACHADO DE SOUZA REU: BRADESCO SAUDE 

S/A Vistos, Da detida análise dos autos verifico que o processo não se 

encontra apto para julgamento, havendo a necessidade de um 

esclarecimento. Isso porque, os documentos juntados nos autos não 

comprovam que a autora foi submetida à cirurgia bariátrica em abril/2017 

devido ao diagnóstico de obesidade mórbida que igualmente não restou 

demonstrado nos autos, conforme ficou consignado na decisão que 

indeferiu o pedido de tutela de urgência e evidência de id. 20671020. 

Dessa forma, visando buscar maiores esclarecimentos para a análise do 

mérito da lide, converto o julgamento em diligência e determino que a parte 

autora aporte aos autos, no prazo de 15 (quinze) das, documentos 

comprobatórios da alegada cirurgia bariátrica a qual foi submetida em abril 

de 2017 em virtude do diagnostico de obesidade mórbida. Com o aporte 

das informações, intime-se a parte requerida e em seguida venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007702-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007702-30.2019.8.11.0002. Vistos. Jairo 

Antonio Dias promove a presente “ação declaratória de inexistência de 

débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido 

de tutela antecipada” em face de Banco BMG S/A, sustentando, em 

síntese, que foi surpreendido com a inclusão de vários empréstimos 

consignados em sua folha de pagamento, os quais não se recorda de ter 

contraído, já tendo sido descontado o valor de R$ 12.703,94 (doze mil, 

setecentos e três reais e noventa e quatro centavos). Diante desses 

fatos, requer seja deferida a liminar para que a requerida proceda com a 

suspensão imediata dos débitos efetuados mensalmente em sua folha de 

pagamento, sob pena de multa. Juntou documentos de ids. 21835579 a 

21835857. Declínio de competência no id. 22193882. Em seguida, o 

requerido compareceu espontaneamente aos autos e apresentou 

contestação e documentos nos ids. 22232688 a 22268114. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Efetivamente, o primeiro requisito 

está demonstrado pela juntada dos holerites nos Ids. 21835582 a 

21835857, que comprova os descontos alegados, o que corrobora a 

narrativa apresentada na inicial. No entanto, de outra parte, o perigo de 

dano não restou comprovado nos autos, uma vez que dos documentos 

carreados com a exordial, e conforme relatado pela própria autora já 

foram pagos R$ 12.703,94 (doze mil, setecentos e três reais e noventa e 

quatro centavos), desde o ano de 2014. Dessa forma, diante desse 

extenso lapso temporal decorrido, é de se colocar em dúvida os fatos 

narrados na inicial, porquanto se realmente a autora entende como 

indevido os respectivos descontos, deveria ter se insurgindo contra eles 

há muito tempo. Essa circunstância – considerável transcurso de tempo - 

induz na vulnerabilidade dos fatos narrados da inicial, estando o perigo de 

dano ausente. Posto isso, indefiro a tutela de urgência postulada na 

exordial, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida. No 

impulso, em que pese a manifestação expressa da parte autora quanto ao 

seu desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no 

art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

17/08/2020, às 14h00, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Intime-se a parte requerida por meio de seus 

advogados constituídos nos autos, uma vez que já se deu por citada e 

apresentou contestação (id. 22232685). 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, 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. Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017584-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Valmir M de Paula (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1017584-59.2020.8.11.0041. Vistos, Lorival 

da Silva Soares ingressou com a presente ação de Reintegração de 

posse c/c pedido liminar de reintegração em desfavor de Valmir M. De 

Paula. A parte autora aportou aos autos pedido de desistência da ação no 

Id. 31461821. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

O pedido de Id. 31461821 se trata de uma simples manifestação de 

desistência da lide. Pois bem. A parte requerida não foi citada, sendo 

desnecessária a sua anuência. Posto isto, homologo a desistência e 
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extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 200, 

parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela parte autora, 

cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Deixo de condená-la ao pagamento de verba honorária à 

vista de insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001976-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001976-75.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

DANIELLY APARECIDA DA SILVA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, 

DANIELLY APARECIDA DA SILVA promove a presente “ação de obrigação 

de fazer para transferência de titularidade de linha c/c indenização por 

danos morais e materiais por fraude” em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., sustentando, em síntese, que é titular da linha telefônica n. 

(65) 99909 8815 há mais de três anos e que no mês de fevereiro/2019 

manteve contato telefônico com a requerida solicitando uma segunda via 

da fatura, ao que foi surpreendida com a informação de que a referida 

linha não estava mais em seu nome e por isso não teria mais acesso ao 

serviço solicitado. Aduz que tentou resolver o impasse 

administrativamente, tendo se dirigido a uma loja física da requerida, 

contudo apenas teve a confirmação de que sua linha telefônica havia sido 

transferida para terceiro. Diante desses fatos e após expor seus 

fundamentos jurídicos, pugnou pela concessão de medida liminar visando 

a reabilitação da linha telefônica n. (65) 99909 8815 para o seu nome e no 

mérito a confirmação da liminar e a condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais no importe de R$ 30.000,00. A inicial veio 

instruída com documentos. Na decisão de id. 18401997 o pedido liminar foi 

indeferido. Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (id. 

19792759). A requerida apresentou contestação no id. 19792760, que 

veio desacompanhada de documentos, aduzindo que a linha telefônica em 

questão encontra-se ativa e habilitada em nome da autora, não tendo sido 

bloqueada, o que afasta a pretensão de danos morais. Ainda, em atenção 

ao princípio da eventualidade, na hipótese de eventual condenação 

requereu seja observado os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Por fim, e sem maiores delongas, requereu a 

improcedência dos pedidos iniciais e condenação da autora nas 

penalidades de litigância de má-fé. Impugnação à contestação 

apresentada no id. 20199821. Instadas a se manifestarem acerca das 

provas a serem produzidas, as partes requereram o julgamento 

antecipado da lide (ids. 20593151 e 20785317). No id. 24073891 foi 

determinada a intimação da parte autora para apresentar o documento 

constante no id. 18798054 de forma legível, o que foi atendido no id. 

28891695, sendo a parte requerida devidamente intimada dessa juntada, 

porém quedou-se silente. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relato. Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com 

fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Pois bem, a ação foi ajuizada sob o argumento de que a 

autora possuía linha telefônica com a requerida, porém teve seu número 

transferido para terceira pessoa sem seu conhecimento e anuência, a 

impossibilitando de utilizar os serviços telefônicos. Assim, postula seja 

reabilitada/mantida a linha telefônica contratada (65) 99909 8815 em seu 

nome, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais. A requerida, a seu turno, apenas informa que a linha telefônica 

ainda continua em nome da autora e está ativada. Nesse contexto, 

analisando os autos, verifico que a razão está com o requerente, uma vez 

que não ficou devidamente comprovado que a autora ainda mantém a linha 

telefônica em seu nome ou mesmo que tenha autorizado a sua 

transferência para terceiro. Ademais, tendo a autora afirmado que não 

anuiu com a transferência da sua linha para terceiro, cabia à requerida, 

nos termos do art. 373, II do CPC, demonstrar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou seja, 

demonstrar que houve essa anuência, o que não ocorreu. A requerida 

apenas juntou em sua contestação uma tela extraída unilateralmente do 

seu sistema que além de apresentar dados ilegíveis, não demonstra com 

clareza que a linha telefônica, de fato, ainda permanece com a autora. 

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam 

frágeis e inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 

373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973. Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema 

do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e a ré têm 

o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem 

consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart 

e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 

373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Afora a isso, a autora carreou aos 

autos termo de adesão e contrato de serviço firmado com a requerida no 

ano de 2015 e também um protocolo de atendimento que informa que a 

linha telefônica em questão encontra-se em nome de terceiro, quer seja, 

Marcio Caetano Ratuchinski (ids. 28891695), ou seja, não há dúvidas que 

houve a transferência de titularidade da linha ao arredio do interesse da 

autora. Há nesta ação da requerida um rompimento unilateral de um 

contrato, de forma abusiva, que ofende a ordem civil, razão pela qual é de 

se determinar que a requerida proceda com a reabilitação da linha n. (65) 

99909 8815 em nome da autora, restabelecendo os termos contratados 

pelas partes. O cancelamento unilateral e injustificado do contrato que 

culminou na transferência da linha telefônica da autora para terceira 

pessoa sem o seu consentimento deve ser considerado como uma falha 

na prestação dos serviços prestados pela requerida, o que configura ato 

ilícito que repercute negativamente sobre a honra e enseja a indenização 

por danos morais, nos termos do art. 14, c/c 29, do Código de Defesa do 

Consumidor, desmerecendo qualquer deferência ao elemento culpa, haja 

vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente 

objetiva, tornando-se desnecessária a sua comprovação, por caracterizar 

o denominado dano moral in re ipsa. Nesta senda, colaciono aresto do E. 

Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO INDEVIDO 

DA LINHA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA SOLICITAÇÃO DA 

PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE 

SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO 

COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula 

pela condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização 

por danos materiais e morais, em razão da portabilidade de sua linha móvel 

para outra operadora, sem a sua solicitação/autorização, o que culminou 

no bloqueio indevido da linha originária. 2. Diante da inversão do ônus da 

prova, bem como das próprias regras gerais do ônus probatório (art. 373, 

do CPC), cabia à empresa de telefonia comprovar a suposta solicitação de 

portabilidade, que deu azo à suspensão a linha originariamente contratada, 

ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. O 

caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em 

nosso ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de junho de 1989, em 

seu art. 10, inciso VII. 4. Danos morais configurados que independem de 

prova do prejuízo (in re ipsa). É de sabença a atual importância dos 

serviços de telefonia e internet na vida cotidiana, sendo certo que a 

consumidora, cumpridora de suas obrigações contratuais, não pode ficar 

a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço. (...) 

(N.U 1001575-83.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, 
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Publicado no DJE 05/12/2019) No mesmo sentido: TRANSFERÊNCIA DE 

LINHA PARA TERCEIRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM MINORADO. Alegada ausência de pedido de portabilidade 

numérica. A ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a 

solicitação de portabilidade feita pela autora. Dano moral configurado, em 

virtude dos abalos e prejuízos sofridos pela autora, que ficou 

impossibilitada de utilizar seu número de celular, em razão da portabilidade 

realizada sem sua autorização, pelas rés. O quantum indenizatório foi 

arbitrado em patamar excessivo, merecendo minoração, a fim de se 

adequar aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos 

análogos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004674958, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 28/01/2014) Portanto, 

comprovado que houve a transferência indevida da linha telefônica da 

autora, está caracterizada a falha na prestação do serviço realizado pela 

requerida, gerando danos morais a autora e dever desta reestabelecer a 

linha telefônica nos moldes contratados. Quanto a fixação pecuniária do 

dano, trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de 

sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios 

objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o renomado civilista 

Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são: “a) 

modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e 

prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um 

dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, 

constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, 

em conseqüência da lesão[1]”. No presente, atento às circunstâncias do 

caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade da requerida e 

considerando as condições econômico-financeiras das partes, bem como 

considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano 

foi pequena, entendo justa a indenização a título de danos morais na 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em suma, tenho como justa a 

quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por danos morais não 

é o enriquecimento dos autores e tampouco o empobrecimento do 

requerido, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior 

Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante[2]”. Pelo 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

determinar que a requerida proceda com a reabilitação da linha telefônica 

nº (65) 99909 8815 em nome da autora nos termos contratados, bem 

como condeno a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, quando a autora tomou 

conhecimento da transferência indevida da linha (fevereiro/2019). Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante 

a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, 

o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015). Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] “Perdas e danos”, Aide 

Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho 

do voto do relator Ministro Cláudio Santos.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008580-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEGO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008580-86.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOSE PEGO SIQUEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, JOSÉ PEGO SIQUEIRA propôs a presente ação de 

reparação de danos morais e materiais decorrentes do cancelamento de 

débito automático de plano de saúde em desfavor da COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, aduzindo, em síntese, que é cliente da segunda 

requerida e que no ano de 2017 solicitou que o pagamento de sua fatura 

mensal fosse realizada mediante débito em conta. Narra que no dia 

21.06.2018 sofreu uma queda e foi levado ao hospital, sendo necessário 

ser encaminhado para a UTI, contudo foi informado que o seu plano de 

saúde se encontrava bloqueado, portanto diante da urgência resolveu 

apenas pagar a consulta médica, até que fosse resolvido a celeuma 

perante às requeridas. Sustenta que ao tentar resolver a situação junto à 

primeira requerida Sicredi, recebeu a informação de que estava sendo 

debitado apenas um plano, e no momento não soube informar se era do 

autor ou de sua esposa, bem como não informou o motivo do 

cancelamento do débito automático do outro plano. Afirma que diante da 

situação de urgência seus filhos resolveram quitar a suposta dívida para 

com a segunda requerida no mesmo dia 21.06.2018, e que após o 

pagamento conseguiu ser encaminhado para a UTI. Aduz que a segunda 

requerida Unimed Cuiabá tinha o dever de informar a inadimplência antes 

da negativa de tratamento pleiteado pelo autor com base na Lei n. 

9.656/98, o que lhe causou serias privações e constrangimentos que 

“poderia ter lhe custado à própria vida, eis que o autor estava com 

traumatismo craniano”. Assim, após expor suas razões jurídicas, pugnou 

pela concessão de tutela de urgência para determinar o retorno do débito 

automático do plano de saúde do autor, bem como se abstivesse de 

suspender a prestação de serviços ao autor e de inserir o seu nome nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito pugnou pela 

confirmação a liminar e pela condenação a requerida ao pagamento de 

danos morais no importe de R$ 50.000,00 e danos materiais no valor de R$ 

200,00 relativo a consulta médica. A inicial veio instruída com documentos. 

Na decisão de id. 15728572 o pedido liminar foi indeferido. Designada 

audiência de conciliação, esta restou infrutífera (id. 16893181). A 

requerida Unimed apresentou contestação no id. 17471542, que veio 

instruída com documentos, deduzindo preliminar de inépcia da inicial. No 

mérito afirmou que o autor permaneceu sem efetuar o pagamento de 

várias mensalidades do plano de saúde no ano de 2018, o que motivou a 

suspensão/rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, que é 

perfeitamente possível a teor do que prescreve o art. 13, § único, inciso II, 

da Lei n. 9.656/98, não havendo que se falar em frustração da legítima 

expectativa do consumidor ou violação ao princípio da boa-fé objetiva. 

Após discorreu sobre o princípio da boa-fé nos contratos; dos contratos 

de adesão e da inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o pretenso 

dano moral e material, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos 

iniciais. A requerida Cooperativa de Crédito apresentou contestação no id. 

17596335, que veio instruída com documento, sustentando que os valores 

das mensalidades do plano de saúde passaram a ser debitadas da conta 

do autor, em duas datas, uma no dia 10 referente a plano da sua esposa e 

outra no dia 25 referente ao plano do autor. Por conta disso, afirma que 

inexiste qualquer vício ou defeito na prestação de serviço por parte da 

contestante, pois sempre procedeu com os débitos na conta corrente do 

autor e repassou os valores a requerida Unimed, o que também afasta a 

pretensão indenizatória. Assim e sem maiores delongas, insurgiu em face 

do pedido de danos morais e requereu a improcedência dos pedidos 

iniciais. A autora apresentou impugnação no Id. 22024749. Instadas as 

partes a se manifestarem sobre as provas que ainda pretendiam produzir, 

a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 22102618) e 

a requerida Unimed pugnou pela produção de prova documental e oral (id. 

22024749). Após, vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se 

pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras 

provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato 
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encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos. Da preliminar 

de inépcia da inicial Aduz a requerida Unimed que a inicial é inepta 

porquanto não foram indicando os fatos e fundamentos jurídicos que 

embasaram o pedido de indenização por danos materiais. Desde logo, vejo 

que a preliminar não prospera, uma vez que o Código de Processo Civil 

fixou no § 1º, do artigo 330, os motivos que tornam a petição inicial inepta, 

quais sejam: falta de pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e a existência 

de pedidos incompatíveis entre si. Com efeito, a análise do processo 

revela que muito embora a petição inicial seja sucinta, ela está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras supra, tanto 

que possibilitou a realização da defesa sem maiores empecilhos. Assim, 

indefiro a presente preliminar. Do mérito Cuida-se de ação indenizatória em 

que a parte autora afirma que lhe foi negado atendimento médico por meio 

do plano de saúde contratado com a requerida Unimed em virtude de 

suposta inadimplência no pagamento de mensalidades do ano de 2018, as 

quais, contudo, afirma que deveriam ter sido debitadas automaticamente 

em sua conta bancária existente perante o segundo requerido Sicredi, 

pois assim requereu no ano de 2017. Nesse contexto, da análise dos 

extratos bancários juntados pelo autor e pelo requerido Sicredi é possível 

observar que desde setembro/2016 já havia um débito em conta bancária 

do autor relativo a um plano de saúde e partir de dezembro/2017 iniciou-se 

outro débito em conta, que certamente deve se referir ao plano do autor. 

Após, somente no mês de janeiro, junho e setembro de 2018 houve o 

débito regular de dois planos de saúde da Unimed. Em fevereiro e maio de 

2018 não houve nenhum débito e em março, abril, julho e agosto de 2018 

houve o débito mensal de apenas um plano de saúde. Conclui-se, assim, 

que no período de fevereiro a maio de 2018 os débitos em conta corrente 

do autor não foram regulares, o que motivou a suspensão/rescisão 

unilateral do contrato de plano de saúde e impediu o autor, no dia 

21.06.2018, de ser atendido por meio do plano. A despeito da 

inadimplência do autor, a requerida Unimed não poderia ter cancelado o 

plano de saúde sem a prévia comunicação do consumidor. Isso porque, o 

cancelamento do contrato de saúde para ser válido depende da 

notificação prévia a que alude o art. 13, II, da Lei n. 9.659/98, o que não 

ocorreu no caso em apreço. Art. 13. Os contratos de produtos de que 

tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a 

partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança 

de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. 

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão 

vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a 

rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da 

mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, 

nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor 

seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de 

inadimplência; Deverás, a requerida Unimed não desincumbiu de 

apresentar documentos comprovando a notificação do autor acerca da 

sua inadimplência, eis que superior a sessenta dias, mais precisamente 04 

meses. A notificação certamente obstaria a ocorrência dos fatos narrados 

na inicial, pois ao que se tem dos autos a inadimplência do autor foi 

involuntária e não proposital, de modo que se tivesse conhecimento prévio 

da sua tudo indica que teria regularizado o pagamento das mensalidades. 

Assim, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde promovido pela 

requerida foi irregular, devendo ser, portanto, mantida a continuidade da 

prestação do serviço contratado, mesmo porque o autor já promoveu o 

pagamento dos valores em atraso (id. 17471565). Sobre o assunto 

transcrevo recente julgamento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS – RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – 

INADIMPLEMENTO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – (...) – 

RECURSO DESPROVIDO. O artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige, 

para a rescisão dos contratos por inadimplência que esta seja superior a 

60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o 

não pagamento. Ausente notificação do beneficiário acerca do 

cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser 

reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que 

não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde 

para tanto. (...) (N.U 1001179-50.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) 

Já quanto o dano moral pleiteado na inicial, tenho que a condenação da 

requerida Unimed é medida que se impõe, porquanto o autor necessitou 

passar por consulta médica e ser internado em UTI em virtude de seu 

grave quadro clínico de traumatismo craniano (ids. 15456707 e 15456715), 

porém foi injustamente tolhido do seu direito à cobertura de atendimento 

porque a requerida Unimed cancelou o contrato de forma irregular. Tal 

situação não se caracteriza como mero incomodo, sendo certo que 

ultrapassa o mero descumprimento contratual, acarretando ofensa à 

integridade psíquica, o que merece a devida reparação pelos danos 

sofridos. Com efeito, cabe destacar os seguintes precedentes do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE 

SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA ADESÃO A 

NOVO PLANO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO 

MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade entre os fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária, nos termos do artigo 14 c/c 25, §1º todos do Código de Defesa 

do consumidor. O cancelamento unilateral desacompanhado de notificação 

prévia e inexistindo a alegada inadimplência, resta caracterizado ato ilícito 

e falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por dano 

moral. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1003025-64.2018.8.11.0010, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

16/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019) AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. 

RECONHECIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais 

oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de 

aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a 

saúde debilitada. (...) (AgInt no AREsp 1554884/SP, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 

07/04/2020) Já com relação ao requerido Sicredi observa-se que o autor 

aderiu ao serviço de débito automático que tem por essência garantir o 

pagamento de dívidas independente da autuação do correntista, trazendo 

maior comodidade e segurança ao usuário do serviço. Todavia, consoante 

alhures demonstrado a cooperativa de crédito promoveu o débito regular 

apenas das mensalidades dos meses de janeiro, junho e setembro de 

2018. Os demais meses, em especial, fevereiro a maio de 2018, não 

houve o débito regular de ambos os planos de saúde contratados, o que 

culminou na rescisão indevida do contrato de plano de saúde e obstou o 

autor de usufruir dos serviços médico-hospitalares contratado. Desta 

feita, resta configurada a falha na prestação dos serviços do requerido 

Sicredi, que deixou de debitar a mensalidade do plano de saúde via débito 

em conta corrente, mesmo havendo saldo disponível para tanto, devendo 

ser responsabilizado pelo dano moral causado ao autor. À guisa de 

exemplo, segue os seguintes julgados: INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - Falha no serviço de débito automático que ensejou o não 

pagamento de conta de consumo e, assim, o envio do nome da autora 

para o rol dos inadimplentes. Defesa fundada na culpa exclusiva do 

credor, que não teria enviado o arquivo digital do título para cobrança via 

débito em conta corrente. Situação que não exime o banco-réu de 

responsabilidade. Relação estranha ao consumidor. Fortuito interno. Risco 

da atividade. Serviço que tem por essência garantir o pagamento 

independente da atuação do obrigado, contratante, para sua segurança e 

comodidade. Eventual culpa que deve ser discutida em ação de regresso. 

Dano moral. Configuração in re ipsa. Mácula ao nome e quebra de 

confiança. Caso em que a indenização restou fixada em R$7.000,00. Valor 

adequado, não exorbitante, que não se revela fonte de enriquecimento 

sem causa. - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP 10026693920188260564 SP 

1002669-39.2018.8.26.0564, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 28/06/2018) Apelação cível. Ação indenizatória. Falha no 

serviço de débito automático que ensejou o não pagamento de conta de 

consumo, com desdobramentos deletérios para o autor. Objeto do contrato 

que tem por essência garantir o pagamento de conta independentemente 

de atuação do correntista. Existência de documento a demonstrar no 

período agendado para o pagamento em débito automático, havia saldo 
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disponível na conta, com montante mais do que suficiente. Dano moral 

configurado. Quantum indenizatório fixado que guarda estrita 

proporcionalidade com a extensão e a gravidade do dano sofrido pelo 

autor. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00013016320178190007, 

Relator: Des(a). AGOSTINHO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO, Data de 

Julgamento: 17/02/2020, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) Portanto, 

não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento 

pelo dano moral sofrido pela parte autora, sobejando tão-só a fixação 

pecuniária. A apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria 

polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt os 

elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão”[1]. Nesse contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, e, considerando as condições 

econômico-financeiras da parte autora e da parte requerida e os 

transtornos causados, que não foram de pequena monta, sobretudo 

porque envolveu risco a saúde do autor, tenho que a quantia equivalente a 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais se mostra bastante 

razoável. Em suma, entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo 

da indenização por danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, 

o empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função reparatória e 

penalizante”.[2] No mesmo sentido: “Apelação Cível - Ação de Indenização 

Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da indenização, o julgador deve 

observar a gravidade da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do 

ofendido, sem deixar que o montante sirva de fonte de locupletamento 

fácil”.[3] Outrossim, considerando ilegal o ato de cancelamento unilateral 

do contrato de plano de saúde, seja porque o requerido Sicredi não 

promoveu com o débito automático das mensalidades, seja porque a 

requerida Unimed não notificou previamente o autor acerca da sua 

inadimplência antes da rescisão, consoante disciplina legal, concluo que 

compete aos requeridos o dever de ressarcir o autor o que gastou a título 

de atendimento particular (consulta médica) no montante de R$ 200,00, 

que está comprovado nos autos por meio do recibo de id. 15456709. Posto 

isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na petição para 

obrigar os requeridos a manterem adequadamente o serviço de débito 

automático do plano de saúde do autor, bem como obrigo a requerida 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a manter a 

continuidade da prestação do serviço para o qual foi contratado. Ainda, 

condeno os requeridos solidariamente ao pagamento, a título de 

indenização por danos morais, da importância de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) em favor da parte autora, que deverá ser corrigido monetariamente 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, com juros de mora de 

1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula n. 54 STJ), que ocorreu no 

dia 21.06.2018, quando da recusa da prestação do serviço. Condeno, 

outrossim, os requeridos solidariamente ao pagamento, a título de 

indenização por danos materiais, da importância de R$ 200,00 (duzentos 

reais) em favor da parte autora, que deverá ser corrigido monetariamente 

segundo o INPC a partir do desembolso, com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do inciso 

I, do art. 487, do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, os requeridos 

ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante do 

lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela 

combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85). Ciência ao Ministério 

Público. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] in, Perdas 

e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 

904 792, trecho do voto do relator Ministro CLÁUDIO SANTOS. [3] 4ª 

Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – 

Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, 

Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT 

(www.tj.mt.gov.br), acesso em 24.10.2007.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005394-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora, para apresentar CONTRARRAZÕES DE 

APELAÇÃO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000284-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO das partes para, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002051-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Processo n. 1002051-22.2016.8.11.0002 

Procedo á intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar impugnação á contestação, no prazo legal. Várzea Grande , 

17 de março de 2017 BARTYRA ROSSANA MIYAGAWA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010679-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

NEY MULLER ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004964-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE CONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ OAB - MT25108/O (ADVOGADO(A))
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JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem-se sobre o Laudo Pericial acostado no id. 30687825. 

Após, venham-me conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006154-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FERREIRA CAMPOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. À vista de que a assinatura da parte ré, 

constante no acordo (Id. 25124952), não foi reconhecida firma e nem 

sequer aportou ao pacto procuração da parte requerida outorgando poder 

a terceiro ou advogado para transigir, determino venha a parte autora, em 

cinco (05) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de não 

homologação do acordo. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009203-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA CAMPOS BUSARELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REU)

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002217-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI PEDROZO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Considerando que a intimação deve ser 

pessoal, expeça-se novo mandado visando a intimação do autor no 

endereço de id. 17750058, para proceder com o andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ver-lhe extinto o processo sem 

resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001006-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA DE MORAES ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DIAS DA CONCEICAO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Considerando que a parte autora foi 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito via DJE a respeito 

do AR devolvido e não manifestou conforme certidão de id. 18086094. 

Sendo assim, expeça-se mandado visando a intimação pessoal da autora, 

para proceder com o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de ver-lhe extinto o processo sem resolução do mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004500-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Da análise dos autos observo que na avaliação 

médica acostada no id. 22829692 não foi possível identificar qual o 

percentual correto da lesão acometida pela parte autora, uma vez que há 

duas marcações constantes sendo uma na de 25% leve e a outra em 75% 

intensa. Dessa forma, determino a intimação do Sr. Perito responsável pela 

avaliação médica, ora George Salvador Brito Alves Lima, para que 

esclareça qual o percentual correto, no prazo de 20 (vinte) dias. Com o 

aporte das informações, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 87370 Nr: 9221-48.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERILDO MOTTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENEDITO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.
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Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente. Isso porque, a presente 

execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação da parte 

interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC). Desse modo, 

imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois decorrido o 

prazo previsto em lei para que a exequente procedesse com os atos 

expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...)” (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - 

NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - 

PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - 

RECURSO IMPROVIDO. Permanecendo o feito paralisado, 

injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do 

título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as 

medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a 

prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.” (2ª 

Câmara Cível – Apelação nº. 88986/2009 – Relatora Desembargador Maria 

Helena Gargaglione Póvoas – Acórdão de 21 de julho de 2010, publicado 

em 13 de agosto de 2010).

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...)” NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 213046 Nr: 8516-45.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UINE CARVALHO SOUZA FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SANTAREM 

GONZALES - OAB:SP 167144, ISTÂNEO GOMES DA SILVA - OAB:2631, 

JOÃO BATISTA DE MENEZES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente. Isso porque, a presente 

execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação da parte 

interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC). Desse modo, 

imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois decorrido o 

prazo previsto em lei para que a exequente procedesse com os atos 

expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...)” (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - 

NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - 

PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - 

RECURSO IMPROVIDO. Permanecendo o feito paralisado, 

injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do 

título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as 

medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a 

prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.” (2ª 

Câmara Cível – Apelação nº. 88986/2009 – Relatora Desembargador Maria 

Helena Gargaglione Póvoas – Acórdão de 21 de julho de 2010, publicado 

em 13 de agosto de 2010).

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...)” NEGARAM 
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PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 244381 Nr: 5069-78.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMC - BRASIL MAQUINAS DE CONTRUÇÃO INDUSTRIA 

E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCM TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO FRANCO DE CAMARGO 

- OAB:256829/SP, FREDERICO PRADO LOPES - OAB:143263/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente. Isso porque, a presente 

execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação da parte 

interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC). Desse modo, 

imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois decorrido o 

prazo previsto em lei para que a exequente procedesse com os atos 

expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...)” (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - 

NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - 

PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - 

RECURSO IMPROVIDO. Permanecendo o feito paralisado, 

injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do 

título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as 

medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a 

prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.” (2ª 

Câmara Cível – Apelação nº. 88986/2009 – Relatora Desembargador Maria 

Helena Gargaglione Póvoas – Acórdão de 21 de julho de 2010, publicado 

em 13 de agosto de 2010).

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...)” NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 249919 Nr: 9300-51.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY DE SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BATISTA DE VASCONCELOS, 

ROBSON MARCELLO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY DE SOUZA SOARES 

- OAB:3745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente. Isso porque, a presente 

execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação da parte 

interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC). Desse modo, 

imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois decorrido o 

prazo previsto em lei para que a exequente procedesse com os atos 

expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 
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CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...)” (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - 

NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - 

PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - 

RECURSO IMPROVIDO. Permanecendo o feito paralisado, 

injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do 

título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as 

medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a 

prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.” (2ª 

Câmara Cível – Apelação nº. 88986/2009 – Relatora Desembargador Maria 

Helena Gargaglione Póvoas – Acórdão de 21 de julho de 2010, publicado 

em 13 de agosto de 2010).

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...)” NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 8621 Nr: 3328-86.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontra arquivado e paralisado 

há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao 

maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC). Desse 

modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois 

decorrido o prazo previsto em lei para que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...)” (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

 “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...)” NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18698 Nr: 7758-47.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GUERRA DIAS, LUCIMAR DA SILVA SANTOS 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ZANATTI DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON GUERRA DIAS - 

OAB:1450/MT, EDSON GUERRA DIAS - OAB:4670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO SOARES MONTEIRO 

- OAB:62830/SP

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontra arquivado e paralisado 

há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao 

maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC). Desse 

modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois 

decorrido o prazo previsto em lei para que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...)” (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

 “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...)” NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 23761 Nr: 3375-26.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINASA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BONIFÁCIO NICOLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT 11.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:OAB/MT 10.209, LUIZ CLAUDIO PACHER - OAB:10399/MT

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 05 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 

818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)
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Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição e, por 

consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 28770 Nr: 6775-48.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. GUERRA S/A - IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARIA 

MARGARITA LA REGINA - OAB:97954/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontra arquivado e paralisado 

há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao 

maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC). Desse 

modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois 

decorrido o prazo previsto em lei para que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...)” (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

 “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...)” NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 59306 Nr: 5060-63.2003.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO ESPAÇO MOVÉIS E DECORAÇÕES 

LTDA -PPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontra arquivado e paralisado 

há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao 

maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC). Desse 

modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois 

decorrido o prazo previsto em lei para que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.
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Vejam os precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...)” (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

 “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...)” NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 81861 Nr: 4295-24.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORT PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDELINO MARCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8742/MT

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontra arquivado e paralisado 

há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao 

maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC). Desse 

modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois 

decorrido o prazo previsto em lei para que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...)” (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

 “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...)” NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 90814 Nr: 645-32.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRATORMAK COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES 

LTDA., SHIRLEY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 9270, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 
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SERRANO - OAB:5341/MT

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontra arquivado e paralisado 

há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao 

maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC). Desse 

modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois 

decorrido o prazo previsto em lei para que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...)” (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

 “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...)” NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97743 Nr: 7098-43.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO SIRUGI BELLUSCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ARMANDO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B, Marcela Balieiro Soukef - OAB:9502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIR PEREIRA LEITE - 

OAB:2275-A/MT, Davelini Pereira leite Alencar - OAB:9739 oab/mt

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontra arquivado e paralisado 

há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao 

maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC). Desse 

modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois 

decorrido o prazo previsto em lei para que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...)” (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

 “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...)” NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.
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Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16372 Nr: 8380-63.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSAINE TOLEDO ROSA

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.Sem custa 

e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída. 

Arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18695 Nr: 7757-62.2000.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL PIRES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER FERNANDES FIDELIS 

- OAB:2385-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que já fora proferida sentença nos autos, deverá ser 

certificado o trânsito e julgado e arquivado definitivamente.

 Às providências.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 31236 Nr: 939-60.2001.811.0002

 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: MASSA FALIDA DA LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DA 

LAVOURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZENIR DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B/MT, RICARDO BENEDITO DUNIZ CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.Sem custa 

e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída. 

Arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 43172 Nr: 10597-11.2001.811.0002

 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: BERGAMASCHI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que já fora proferida sentença nos autos, deverá ser 

certificado o trânsito e julgado e arquivado definitivamente.

 Às providências.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49791 Nr: 4691-06.2002.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA SELVA DE PEDRA LTDA, 

ZEFERINO ANTUNES, LENIRA DE OLIVEIRA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, Daniela Winter Cury - OAB:8131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONDON SILVA - 

OAB:7011

7011, MARCIO RONDON SILVA - OAB:7011

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, apresentando 

manifestação, requerendo a desistência do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição, em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada, tendo os autos permanecidos arquivados há mais de 05 anos.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 05 

anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, 

que diz respeito à cobrança de dívida líquida constante de instrumento 

público, bem como considerando que não houve a citação da parte 

executada dentro do prazo quinquenal exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – FIADOR DO DÉBITO – ART. 818 DO CC - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- NÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, II, DO 

CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ART. 487, II DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte 

legítima para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança aquele que 

garantiu o pagamento do débito mediante fiança firmada em contrato (art. 
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818 do CC). O despacho que recebe a petição inicial interrompe a 

prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na 

legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos 

após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição do direito de 

cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (TJMT – Ap 

0020448-68.2012.8.11.0041 - MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280)

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição e, por 

consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105938 Nr: 2031-63.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISCAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA DIAS, MARAMAR SUPERMERCADO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4.318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, em vista do seu não exercício em determinado lapso de 

tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 06 

meses, pois se trata de cheque que, a seu turno, é regulado pelo art. 59 

da Lei n. 7.357/85 , bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019).

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280).

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição e, por 

consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 106223 Nr: 2285-36.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO TADEU MAZZOCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:7847-A OAB/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10.407/MT

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontra arquivado e paralisado 

há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao 

maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC). Desse 

modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois 

decorrido o prazo previsto em lei para que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...)” (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

 “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...)” NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 109771 Nr: 5674-29.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. CARNES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA COSTA MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILHO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, em vista do seu não exercício em determinado lapso de 

tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 06 

meses, pois se trata de cheque que, a seu turno, é regulado pelo art. 59 

da Lei n. 7.357/85 , bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019).

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 
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transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280).

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição e, por 

consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 114396 Nr: 9885-11.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO SGRINHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:4937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS 

- OAB:MT 12.175

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontra arquivado e paralisado 

há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao 

maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC). Desse 

modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois 

decorrido o prazo previsto em lei para que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...)” (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

 “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...)” NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205038 Nr: 990-27.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI RODRIGUES DOS SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.Sem custa 

e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída. 

Arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 213056 Nr: 8539-88.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA-COPRODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO INCHIGHU - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Processo Executivo

Vistos, etc.
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Trata-se de processo executivo que se encontra arquivado e paralisado 

há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao 

maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC). Desse 

modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois 

decorrido o prazo previsto em lei para que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...)” (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

 “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...)” NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 213109 Nr: 8601-31.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA FIGUEREDO CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISETH SERRA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Magalhães Zampieri - 

OAB:47868/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, em vista do seu não exercício em determinado lapso de 

tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 06 

meses, pois se trata de cheque que, a seu turno, é regulado pelo art. 59 

da Lei n. 7.357/85 , bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019).

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 
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morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280).

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição e, por 

consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 223538 Nr: 3803-90.2009.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARIA VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EUGENIO FERNANDES - 

OAB:4282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, em vista do seu não exercício em determinado lapso de 

tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 06 

meses, pois se trata de cheque que, a seu turno, é regulado pelo art. 59 

da Lei n. 7.357/85 , bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019).

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280).

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição e, por 

consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

 Em consequência, por tratar de medida acessória, julgo também extinta a 

Medida Cautelar em apenso, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, inciso X, do Código de Processo Civil.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 224193 Nr: 4435-19.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARIA VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AVELINO DE NOVAES 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.180, SILVIO EUGENIO FERNANDES - 

OAB:4.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 
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qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, em vista do seu não exercício em determinado lapso de 

tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 06 

meses, pois se trata de cheque que, a seu turno, é regulado pelo art. 59 

da Lei n. 7.357/85 , bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019).

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280).

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição e, por 

consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

 Em consequência, por tratar de medida acessória, julgo também extinta a 

Medida Cautelar em apenso, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, inciso X, do Código de Processo Civil.

Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 224719 Nr: 4879-52.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RELETRON MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 

REFRIGERAÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI CLAIR DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:MT 9.248, VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - 

OAB:13142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, em vista do seu não exercício em determinado lapso de 

tempo, pelos seguintes fundamentos.

Dispõem os artigos 802 e 240, § § 1º e 2º, ambos do CPC, da seguinte 

forma:

 Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que 

realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a 

prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º.

Em outras palavras, tem-se que o termo interruptivo da prescrição se dá 

com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se 

concretize. Uma vez concretizada, a interrupção retroage à data da 

propositura da ação.

Constata-se, ainda, que a parte executada até o presente momento não foi 

citada.

Assim, considerando que a pretensão inicial prescreve no prazo de 06 

meses, pois se trata de cheque que, a seu turno, é regulado pelo art. 59 

da Lei n. 7.357/85 , bem como considerando que não houve a citação da 

parte executada dentro do prazo exigido em lei, também não houve a 

interrupção da prescrição.

À guisa de exemplo, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
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EXECUTIVA RECONHECIDA - CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 

MESES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 

06 meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque, cujo 

contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para 

apresentação da cártula quando emitido na mesma praça sacada. Se a 

demora considerável na citação, por aproximadamente 15 anos, decorre 

da inércia do exequente e não dos trâmites interno do Judiciário, é o caso 

de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. (TJMT – Ap. 

0035292-18.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019).

Ademais, impende salientar que a inocorrência da citação antes 

transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuída ao Poder 

Judiciário, uma vez que este sempre que atendeu aos requerimentos 

formulados pela parte exequente.

Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. 

PRAZO NÃO INTERROMPIDO. PRETENSÃO PRESCRITA.DEMORA NA 

CITAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 106 

DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há falar em 

morosidade do mecanismo do judiciário e, em consequência, em aplicação 

do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora 

que ocasionou a fluência do prazo prescricional não pode ser atribuída 

àquele poder, mas tão somente ao autor que não logrou êxito em efetivar a 

citação da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 

n.1028800, 20170410027396APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. 

Pág.: 264-280).

Em verdade, a paralisação do processo foi motivada por pedido exclusivo 

da parte exequente, que após o arquivamento dos autos deixou de 

providenciar qualquer ato visando o prosseguimento do feito, assim o 

fazendo após intimação deste juízo e depois de decorrido mais de 05 anos 

do arquivamento dos autos.

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição e, por 

consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

 Custas pagas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 253724 Nr: 12458-17.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVALLI CONFECÇÕES LTDA-ME, JOSÉ 

EDUARDO BOTELHO, MONICA ELIANA BOTELHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉVIA RIBEIRO LONGO - 

OAB:13212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSE DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8430

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontra arquivado e paralisado 

há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao 

maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC). Desse 

modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois 

decorrido o prazo previsto em lei para que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...)” (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

 “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...)” NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 9574 Nr: 749-05.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL JOSÉ DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 
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prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16342 Nr: 3354-84.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DODÔ TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB:MT 7.901, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:5384-E, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 
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TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16964 Nr: 3305-43.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 
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Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16983 Nr: 10616-85.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMARINHO LOBATO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.Sem custas 

e honorários.Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

devidas baixas.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16985 Nr: 339-73.2000.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.Sem custas 

e honorários.Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

devidas baixas.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17025 Nr: 8393-62.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PAULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.Sem custas 

e honorários.Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

devidas baixas.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20373 Nr: 9360-10.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DA S. FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALEIL ROBLES VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 
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RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 27754 Nr: 5941-45.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER MARCELO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT, DR. MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 30502 Nr: 308-19.2001.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 
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OAB:236.655, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, onde postulou pela 

desistência da ação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46753 Nr: 2028-84.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, onde postulou pela 

desistência da ação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 
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2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49087 Nr: 4004-29.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR MATTOSO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:MT 9.899, JÚLIO 

CÉSAR DE CARVALHO JÚNIOR - OAB:10.032, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 
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manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49396 Nr: 4327-34.2002.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO HENRIQUE MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:OAB/MT-7.976, JORGE LUIS ARRUDA E SÁ DE LYTTON - 

OAB:OAB-MT 10675, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A, 

NESTOR MAYER - OAB:7618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56808 Nr: 2793-21.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSP. GRANLUCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT, RICARDO JOÃO ZANATTA - OAB:8.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, onde postulou pela 

desistência da ação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.
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 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 (dez) anos, e até o 

presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a conclusão 

do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 57792 Nr: 3649-82.2003.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO AIRES CAZU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 
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qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 67919 Nr: 3664-17.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY ALVES DE ARAÚJO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RICARDO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ALVES DE ARAUJO FILHO - 

OAB:61869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOZAIRA GUEDES - OAB:6948

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 
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eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 80275 Nr: 2858-45.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TELEMAX - TELEFONIA E TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANALE & CIA LTDA, MARCO ANTONIO 

FANALE, JEAN PABLO DE OLIVEIRA FANALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL MAZETO - 

OAB:OAB/MT 3887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896, REINALDO FERRAZ DE PAULA - OAB:4016/MT-E

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 81956 Nr: 4357-64.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BROLOG BROKER, LOGISTICA, DISTRIBUIÇÃO DE 

PRODUTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO & DIANNI LTDA -ME (MATO GROSSO 

EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA DE CASTRO 

STRINGHETA - OAB:8550, LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - 

OAB:3517-B/MT, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA R. BLEICH - 

OAB:7655

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 
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prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 82666 Nr: 5102-44.2005.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI BARBOSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR SEBASTIÃO R.DA SILVA, VALDIRENI 

DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LA TORRACA 

BARBOSA - OAB:4978MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.Sem custas, nos termos dos 

artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil.Sem condenação em 

honorários, face a inexistência do contraditório. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 88527 Nr: 10160-28.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL DUARTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 
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executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 92600 Nr: 2295-17.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRON. AMÉRICA MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA CARVALHO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 8.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO BRUNO TEIXEIRA 

XAVIER DE LIMA - OAB:

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.Sem custas. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Havendo eventual penhora, 

desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de abril de 

2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 94130 Nr: 3658-39.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO INDUSTRIAL LTDA, TAIPA 

FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3.889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORBERTO ANGELO GARBIN - 

OAB:9978/SC

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 
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atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 94457 Nr: 3965-90.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFINADORA DE MILHO COLORADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 
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eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95254 Nr: 4793-86.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALI HUSSEIN AWALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. SIQUARA DE ANDRADE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZYARA DAS GRAÇAS 

SANTOS - OAB:PR 18.191, MUNIR KASSEM HAMDAN - OAB:238/871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 102393 Nr: 11373-35.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARI SOARES DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER RAMOS MOTA - 

OAB:3272 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10176/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 
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EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 114328 Nr: 9804-62.2007.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIL PARANHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:MT 9.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO R. CASTRO 

CAMPOS - OAB:111.868, MAURO ANTONIO SERVILHA - OAB:175969

 Vistos, etc.

Considerando que já fora proferida sentença nos autos, deverá ser 

certificado o trânsito e julgado e arquivado definitivamente.

 Às providências.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 114390 Nr: 9881-71.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MEISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ALMEIDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMÃO 

SAMPAIO - OAB:7601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALIEIRO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 10246

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.Sem custas. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Havendo eventual penhora, 

desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de abril de 

2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205769 Nr: 1795-77.2008.811.0002

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MEIRELES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de conhecimento que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) anos.

A parte autora foi devidamente intimada via DJE para dar prosseguimento 

ao feito, porém nada manifestou (fl. 37).

 Determinada a intimação pessoal da autora, fls. 40, à mesma nada 

manifestou nos autos (fls. 44).

 À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte requerente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Ressai dos autos que determinada à intimação da autora para dar 

andamento ao feito, a autora quedou-se inerte, conforme certificado às 

fls. 44.

Desta feita, certificada a não manifestação da parte conforme determinado 

às fls. 40, configurado o abandono por parte da Autora.

Registro, por oportuno, que máquina judiciária não pode ficar paralisada 

pela inércia da parte autora na realização de providências que são de sua 

iniciativa, porquanto o princípio do impulso oficial não é absoluto.

 Em razão disso, prevê o Código de Processo Civil que "o processo civil 

começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial", 

além de atribuir ao juiz o dever de zelar pela rápida solução do litígio.
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Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 206460 Nr: 2402-90.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT, MARCELLE RAMIRES PINTO - OAB:OAB-MT 9944

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 209789 Nr: 5574-40.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:MT 6.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:
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RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 217263 Nr: 12675-31.2008.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CATARINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.Sem custas. Sem 

condenação em honorários advocatícios.Transitada em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 266518 Nr: 6705-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA CRISPIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14.252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)
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EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 287270 Nr: 6595-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMAIN SANCHIK TÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.
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Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16500 Nr: 8518-30.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIO LINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

com resolução do mérito, com fulcro no que dispõem os artigos 206, 

parágrafo 4º do Código Civil e artigos 219, § 5º, CPC/1973, atual 240, 

CPC/2015, c/c 269, inciso IV CPC/1973, atual 487, inciso II, CPC/2015. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios.Após, o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16887 Nr: 9733-41.1999.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

ALCEMIR FERNANDES MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

com resolução do mérito, com fulcro no que dispõem os artigos 206, 

parágrafo 4º do Código Civil e artigos 219, § 5º, CPC/1973, atual 240, 

CPC/2015, c/c 269, inciso IV CPC/1973, atual 487, inciso II, CPC/2015. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios.Após, o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16979 Nr: 4547-71.1998.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ERNESTO PAES DE 

BARROS - OAB:4867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

com resolução do mérito, com fulcro no que dispõem os artigos 206, 

parágrafo 4º do Código Civil e artigos 219, § 5º, CPC/1973, atual 240, 

CPC/2015, c/c 269, inciso IV CPC/1973, atual 487, inciso II, CPC/2015. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios.Após, o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20018 Nr: 7644-11.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SALES MOREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas. Sem 

condenação em honorários advocatícios.Havendo eventual 

penhora/restrição, desde já fica desconstituída.Oportunamente, 

arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 23631 Nr: 3304-24.2000.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO TUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELAINE BENEDITA DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.Sem custas e 

honorários.Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 29743 Nr: 7437-12.2000.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCIDE FERREIRA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição e, por 

consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.Custas pagas. 

Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por insubsistir 

contenciosidade.Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. 

Às providências necessárias.Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 57824 Nr: 3701-78.2003.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR BUQUERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490/MT, JOAO WALTER LEITE DA SILVA - 

OAB:60840/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949, LUIZ FERREIRA DA SILVA - 
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OAB:1357/MT

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas. Sem 

condenação em honorários advocatícios.Havendo eventual 

penhora/restrição, desde já fica desconstituída.Oportunamente, 

arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 86446 Nr: 8372-76.2005.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

GRUPO ITAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDISMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.Custas já pagas. Deixo de 

condená-lo ao pagamento de honorários por insubsistir 

contenciosidade.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 556570 Nr: 18303-49.2018.811.0002

 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: MAXHAN CONCEIÇÃO SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:, MARIA CAROLINA PESSATI - OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Certifico que em virtude de não constar a intimação do administrador 

judicial no DJE nº 10699 de 21/04/2020, faço a INTIMAÇÃO do 

administrador judicial para emitir parecer em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 582540 Nr: 10736-30.2019.811.0002

 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: ELIAS GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA ALCOPAN - ÁLCOOL DO 

PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:MT 17.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:, MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976

 INTIMAR a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

despacho de fls. 47, abaixo transcrita: Vistos.

I – Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 20/46).

 II – Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por ELIAS GOMES DA SILVA, por dependência aos 

autos da Falência de ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

(Processo nº 75-41.2009.811.0002 – Código 219814), conforme 

autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 300335 Nr: 20980-62.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO FLOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:MT 10.846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Executivo

Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo que se encontrava arquivado, a pedido 

da parte exequente há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente. Isso porque, a presente 

execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação da parte 

interessada há mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC). Desse modo, 

imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois decorrido o 

prazo previsto em lei para que a exequente procedesse com os atos 

expropriatórios relacionados ao caso.

Vejam os precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do 

Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...)” (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - 

NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - 
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PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - 

RECURSO IMPROVIDO. Permanecendo o feito paralisado, 

injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do 

título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as 

medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a 

prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.” (2ª 

Câmara Cível – Apelação nº. 88986/2009 – Relatora Desembargador Maria 

Helena Gargaglione Póvoas – Acórdão de 21 de julho de 2010, publicado 

em 13 de agosto de 2010).

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...)” NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 42877 Nr: 10328-69.2001.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIRI JOSEFINA VANZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 11.959B, SANDRO LUIS CLEMENTE - OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATOS - 

OAB:8427, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:MT 4.903

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 59123 Nr: 4884-84.2003.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COMERCIAL EXP E IMP. INSUMOS AGRÍCOLAS CAMPO 

VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER FAUSTINO BARBOSA - 

OAB:8655/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 79953 Nr: 2508-57.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DONIZETI TAVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - 

OAB:3665-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 
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MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 113789 Nr: 9261-59.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES UNIÃO S/A, VANDIR JORGE 

SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAÚJO 

BARBOSA - OAB:OAB/MT9847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H Guimarães - 

OAB:3515, EDUARDO H. GUIMARÃES - OAB:OAB/MT-3515

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 
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RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 14987 Nr: 2919-13.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEM SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO EDGAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - Defensor Público - OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16092 Nr: 8218-68.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT LEASING S.A- ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMAS CASTANHA - 

OAB:1304-E/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16913 Nr: 741-62.1997.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOUZA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTENOR FADINI - 

OAB:3017/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 
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a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16963 Nr: 819-22.1998.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO ATTISANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 
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fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16980 Nr: 2740-50.1997.811.0002

 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: AUTOLATINA LEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DA SILVA - AÇOUGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PETRONILIA DA SILVA MARTINS 

- OAB:2981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18667 Nr: 7754-10.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BCN S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIEDA LUCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT, Ozana Batista Gusmão - OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 
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prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18963 Nr: 1515-87.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GM LEASING S/A - MT - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO LUCAS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NAJILA PRISCILA FARHAT - OAB:MT 6.770

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 
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Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 23483 Nr: 3220-23.2000.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPADORA DE PNEUS JP II LTDA, 

NATALINO CORRÊA NETO, EDEGAR CORRÊA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 26472 Nr: 4981-89.2000.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCN LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA COEMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44612 Nr: 668-17.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA ASSESSORIA JURÍDICA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CALDEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246-OAB/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEDY CARLOS SOARES - 

OAB:6733

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 
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Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46708 Nr: 2008-93.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ROSA PAOLIELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:MT 9.899, IVO SERGIO 

FERREIRA MENDES - OAB:8909, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 
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intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 54104 Nr: 392-49.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDEZIO CASSEMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 11.959B, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:MT 

10661, SANDRO LUIS CLEMENTE - OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 60437 Nr: 6058-31.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JOSÉ S. CAMPOS SOBRINHO 

- OAB:OAB/MT-6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 
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de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 72559 Nr: 1666-63.1994.811.0002

 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: ELISETE DO BELÉM KARAM FOLADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUTUARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ABREU XAVIER - 

OAB:4915/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)
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EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 98893 Nr: 8385-41.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, IONÉIA ILDA VERONEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINEI BARRETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, IONÉIA ILDAVERONEZE - OAB:9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 
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intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 104219 Nr: 404-24.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 106841 Nr: 2900-26.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA OLIVEIRA SILVA, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA, OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGUROS, CLEUSA OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GALDÃO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:138.646, GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11001-A, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.
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Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 110884 Nr: 6535-15.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA NODARI BORGES - 

OAB:MT 7.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 
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respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 113806 Nr: 9276-28.2007.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAM APARECIDA DE JESUS 

DEL SANTO - OAB:MT 9885/A, PAULO CÉSAR TORRES - 

OAB:182864/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 204471 Nr: 517-41.2008.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLÁUDIO FERNANDO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO KENNEDY DE OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NAJILA PRISCILA FARHAT - OAB:MT 6.770

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 209413 Nr: 5217-60.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ANASTACIO PORTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 
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executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 216114 Nr: 11510-46.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANTONIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 
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contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 220728 Nr: 967-47.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MORATO CRENITE - 

OAB:98.479, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314, MAURO A. DE MOURA 

APOITIA - OAB:MT/11.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 221439 Nr: 1677-67.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADVOCACIA JOSÉ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAN JOEL OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MORATO CRENITE - 

OAB:98.479, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314, MAURO A. DE MOURA 

APOITIA - OAB:MT/11.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 
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determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 244372 Nr: 5056-79.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZE DE CAMPOS CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 
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ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 246193 Nr: 6464-08.2010.811.0002

 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: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDA ROCHA DE OLIVEIRA PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 255377 Nr: 13460-22.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BRASILMAG BRASIL MARMORES E GRANITOS LYTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGRAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 

MARMORES E GRANITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSINEIA SANABRIA ORTIZ 

PRADO - OAB:9822

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 259029 Nr: 18500-82.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA. (POSTO 

SHOPPING)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Junior Queiroz Luz - 

OAB:GO 23.787, JOÃO ROBERTO GOMES - OAB:12.922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carla Molina Parada - 

OAB:12.593

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 
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MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 265745 Nr: 5051-23.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANA LETÍCIA RAMOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 
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permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 270166 Nr: 11942-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR EVARISTO FARICIO DA COSTA, RICARDO 

NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA REGINA PEREIRA CONAGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 05 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 05 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Arquivem-se com baixa na distribuição.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001279-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001279-25.2017.8.11.0002 

Vistos em correição. À vista do disposto no 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 ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de 

conciliação para o dia 27 de julho de 2018, às 10h20min, Mesa 4, 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 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que, o comparecimento pessoal da parte 

autora é indispensável, haja vista que para eventual proposta de acordo 

por parte da seguradora faz-se necessária a submissão do segurado à 

avaliação médica para se apurar o grau de invalidez. E, 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 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). Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande/MT, 29 de maio de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001103-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PORTES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração 

propostos por Itau Seguros De Auto e Residencia S.A (id. 30100524) 

alegando, em síntese, que houve erro material na sentença de id. 

29680387, na medida em que condenou a embargante ao pagamento da 

correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento em 25.01.2015, 

quando na verdade o pagamento em sede administrativa ocorreu em 

18.06.2015. Pois bem, conheço dos embargos em vista da pertinência dos 

requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 

1.022), e verifico, desde já, o erro material apontado, pois, de fato, o 

pagamento administrativo ocorreu em 18.06.2015 conforme documento de 

id. 4897467. Assim, à vista de estarem presentes os pressupostos 

processuais exigidos na lei de regência, no tocante a contradição acima 

apontada, acolho os embargos de declaração opostos da seguinte forma: 

Onde se lê: “Posto isso, julgo procedente o pedido formulado pelo autor e 

condeno a ré ao pagamento da correção monetária pelo INPC a partir da 

data do evento danoso (28/03/2015 – id. 4897470) até a data do 

pagamento administrativo (18/06/2015 – id. 4897467), valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do 

pagamento (26/01/2015) e juros de mora de 1% ao mês contados da 

citação (20/03/2017 – id. 6038554).” Passa a constar: “Posto isso, julgo 

procedente o pedido formulado pelo autor e condeno a ré ao pagamento 

da correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso 

(28/03/2015 – id. 4897470) até a data do pagamento administrativo 

(18/06/2015 – id. 4897467), valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento (18/06/2015) e 

juros de mora de 1% ao mês contados da citação (20/03/2017 – id. 

6038554).” No mais, mantenho integralmente a sentença tal como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008150-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DEOCLECIO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Compulsando os autos verifico que a carta de 

citação direcionada ao requerido Joao Deoclecio Junior não foi recebida 

por ele e sim pela Liana Xavi (id. 17416530), razão pela qual o ato citatório 

não se revestiu de regularidade já que ele foi recebido por terceiro 

estranho à lide. Sobre o assunto: “Nula a citação, não se constitui a 

relação processual e a sentença não transita em julgado, podendo, a 

qualquer tempo, ser declarada nula, em ação com esse objetivo, ou em 

embargos à execução, se o caso (CPC, art. 741, I).” (RSTJ 25/439). 

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – 1ª 

APELAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA FÍSICA – ATO 

REALIZADO VIA CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO – ASSINATURA DE 

TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO JURÍDICA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA 

ANULADA – 1º RECURSO PROVIDO – 2ª APELAÇÃO – PREJUDICADA. É 

nula a citação de pessoa física realizada pelo correio quando a entrega da 

correspondência registrada não ocorre diretamente ao destinatário, que 

deve apor assinatura no recibo. Incumbe ao autor o ônus de provar que o 

réu tomou ciência da existência de demanda judicial contra ele proposta, 

não obstante o AR tenha sido subscrito por terceira pessoa.”(TJMT - Ap 

72034/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 27/01/2015) Isto posto, torno 

nula a citação da requerida Joao Deoclecio Junior e no impulso determino 

que seja expedido carta precatória visando a citação da requerida no 

endereço constante no AR (id. 17416530), consignando as deliberações 

já contidas no id. 15608345. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005263-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MARCELO MACIEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Acolho as emendas da inicial, a fim de que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos. Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial proposta por MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO 

DA ENG ARQ AGRONOMIA em face de JEFERSON MARCELO MACIEL 
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DOS SANTOS. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 827, caput, 

CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deve ser 

expedido em duas vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

dos executados e a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (03 

dias). Citada que seja a parte executada, o digno Sr. Oficial de Justiça 

juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, quando começará a 

correr o prazo dos embargos. Não efetuado o pagamento no prazo legal 

(03 dias), munido da segunda via dos mandados, o digno Sr. Oficial de 

Justiça procederá, de imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e ao 

depósito, lavrando-se o respectivo auto, e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a executada. Se não forem localizados da penhora, 

o digno Sr. Oficial de Justiça certificará detalhadamente as diligências 

realizadas, caso em que o Juiz poderá dispensar a intimação ou 

determinará novas diligências. No caso de integral pagamento no prazo de 

03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela 

metade, considerando tal importe para o pagamento em questão (§1º, art. 

827, CPC). Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no 

prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, 

independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os 

embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 

CPC). Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004164-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633-O (ADVOGADO(A))

BRENO SOUZA RODRIGUES DA CUNHA OAB - MT25075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Acolho as emendas da inicial, a fim de que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos. Inicialmente, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Anote-se. Deixo por ora de designar audiência 

de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 248, de 18 de março de 

2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer 

dependência do serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (novo coronavírus). No mais, CITE-SE a parte requerida, para 

apresentar contestação que traga preliminar e/ou documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Em seguida, intime-se parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005051-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE RITA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Destarte, passo ao saneamento do feito. Da ausência 

do autor ao mutirão A requerida alega que a parte autora faltou 

injustificadamente à audiência de conciliação designada nos autos, 

oportunidade em que seria realizada perícia judicial, assim, requer a 

decretação de preclusão da prova pericial, julgando o feito improcedente 

ou que seja extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, 

III do CPC. Embora a parte autora tenha deixado de comparecer à 

audiência de conciliação, certo que a realização de perícia em tal 

oportunidade é mera liberalidade deste juízo, que em parceria com o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, 

oportuniza às partes participarem do mutirão, a fim de que possam ver 

suas contendas solucionadas com mais celeridade, inclusive, mediante a 

pactuação de acordos. Deste modo, não há no ordenamento medida 

punitiva para a parte que descure de comparecer ao ato, à exceção da 

aplicação de multa prevista no art. 334, § 8º do CPC, bem porque a 

realização de perícia é determinada quando do saneamento da demanda. 

Nesse passo, não merece prosperar a referida preliminar. Não obstante, 

considerando que a parte autora faltou injustificadamente à audiência de 

conciliação, tem-se por configurado ato atentatório à dignidade da justiça. 

Por conseguinte, e com fundamento no artigo 334, § 8º, do CPC, aplico à 

referida parte multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. O 

valor da multa consiste em crédito em favor do Estado. Sobre a multa 

incidem correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e 

juros moratórios a partir desta data. Assinalo à parte multada o prazo de 

10 (dez) dias para que comprove o depósito judicial da multa. Feita a 

comprovação, comunique-se ao Estado para que adote as providências 

necessárias para levantamento da quantia. Em caso de inércia da autora 

em efetuar o pagamento da multa comunique-se ao Estado para que este 

adote as medidas cabíveis para a cobrança do crédito. Da ausência de 

laudo do IML Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre 

esclarecer que se trata de documento desnecessário para propositura da 

ação, uma vez que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é 

propiciada às partes a produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo 

do contraditório. Nesse entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. 

DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E 

QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo 

passivo da demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que 

possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização 

do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, 

da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera 

administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser 

estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação 

do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez 

permanente, é necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da 

vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 

852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Declaro o feito 
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saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, objeto 

da ação. Dessa feita, defiro a produção prova pericial solicitada pela 

requerida. Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais a ser realizado 

por médico ortopedista, a empresa Peritos Judiciais, com endereço na Rua 

24 de outubro, 959, Cuiabá/MT, CEP 78045-000 – email: 

contato@peritosjudiciais.com, telefone (65)3054-1122, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os honorários periciais em 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral em favor do perito, 

ficando deferido o levantamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados os esclarecimentos necessários (art. 465, § 1º do CPC). Desde 

já formulo os quesitos do Juízo: 1) Se o periciando apresenta alguma lesão 

permanente 2) Em caso afirmativo, se trata de invalidez total ou parcial? 3) 

Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Sendo o caso de 

invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, 

média, leve ou residual? 5) A causa desta lesão. Os quesitos da requerida 

encontram-se no Id. 4599959 pág. 13. Intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, 

CPC). Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte requerente fica instado(a) 

a contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Destarte, passo ao saneamento do feito. Da 

necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da falta de interesse de 

agir - Diferença Aduz ainda a seguradora requerida que falta interesse de 

agir à parte requerida, uma vez que já houve o pagamento do seguro sub 

judice em sede administrativa. No tocante ao pagamento administrativo 

afastar o direito da requerente em pleitear eventual diferença que tenha 

direito por expressa determinação legal, tenho que ela não merece 

prosperar, considerando que o pagamento parcial do seguro pela 

requerida não afasta o direito desta pleitear o valor remanescente 

legalmente estabelecido, inexistindo a renúncia pela eventual diferença 

existente. Este entendimento está consubstanciado no fato de o valor do 

pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT ser estabelecido por norma 

legal, o que garante ao autor o direito pela cobrança da diferença 

remanescente, conforme estabelece a lei de regência. Sobre essa matéria 

destaco o aresto do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - MORTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DAS 

PARTES - INADMISSIBILIDADE - FILHAS DO DE CUJUS - HERDEIRAS 

LEGÍTIMAS - PRELIMINAR REJEITADA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 6.194/74 - 

APLICAÇÃO DE RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 

PRIVADOS - CNSP - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FORÇA DE LEI - 

RECEBIMENTO DE VALOR INFERIOR AO LEGALMENTE ESTIPULADO - 

DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - 

ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SEGURO A PARTIR DA DATA EM QUE FOI 

INDEVIDAMENTE PAGO - JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA 

CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As resoluções emitidas 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, não podem ser 

aplicadas quando estiverem em desconformidade com a determinação 

legal, porque tais atos regulamentares não gozam da força da lei. A 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidouse no 

sentido de considerar como não representativo de quitação total o recibo 

dado em caráter geral, não traduzindo o documento renúncia ao direito de 

cobrança de eventuais diferenças. A correção monetária deverá incidir a 

partir da data em que a ré efetuou o pagamento do seguro DPVAT de 

forma parcial e, os juros moratórios, devem ser contados a partir da 

citação da seguradora”[1]. Com efeito, desmerece prosperar o argumento 

trazido pela requerida de plena quitação dos valores devidos em relação 

ao seguro obrigatório, nos termos da fundamentação supra. Enfim, 

mostra-se legítimo o interesse do requerente pela cobrança de eventuais 

diferenças remanescentes do seu direito de recebimento dos valores 

correspondentes à invalidez permanente sofrida por acidente de trânsito. 

Portanto, esta preliminar desmerece guarida, uma vez que a análise da 

existência de eventual direito a favor da requerente repercutirá em sede 

meritória, motivo porque para lá remeto a sua análise. Ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo No 

tocante a alegação veiculada pela requerida, de que falta pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em 
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vista que a parte autora não carreou aos autos comprovante de endereço, 

tenho que não merece prosperar. Isso porque, o comprovante de 

residência não é documento indispensável à propositura da ação de 

cobrança de seguro DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO.1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC).2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, 

Relator Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Alia-se 

a isso, constitui o autor a faculdade de ajuizar a demanda no foro de seu 

domicílio, do local do acidente ou do domicílio do réu, sendo este último o 

caso do presente feito. Deste modo, considerando ser desnecessária a 

juntada de comprovante de residência, rejeito a indigitada preliminar. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automobilístico, objeto da ação. Dessa feita, defiro a produção prova 

pericial solicitada pela requerida. Para tanto, nomeio para os trabalhos 

periciais a ser realizado por médico ortopedista, a empresa Peritos 

Judiciais, com endereço na Rua 24 de outubro, 959, Cuiabá/MT, CEP 

78045-000 – email: contato@peritosjudiciais.com, telefone (65)3054-1122, 

o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o 

mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos quesitos das partes, 

ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos periciais, dos quais 

as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os 

honorários periciais em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de 

honorários periciais. A requerida deverá efetuar o depósito prévio integral 

em favor do perito, ficando deferido o levantamento de até cinquenta por 

cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, 

devendo remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o 

laudo e prestados os esclarecimentos necessários (art. 465, § 1º do 

CPC). Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) Se o periciando apresenta 

alguma lesão permanente 2) Em caso afirmativo, se trata de invalidez total 

ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Sendo 

o caso de invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou funcional, 

intensa, média, leve ou residual? 5) A causa desta lesão. Os quesitos da 

requerida encontram-se no Id. 4350153 pág. 15/16. Intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os 

assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte requerente fica 

instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no sentido de também 

buscar a comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito [1] TJMT, Sexta Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível Nº 94444/2006, Data de Julgamento: 28-02-2007, Rel: 

exmo. Sr. Dr. Marcelo Souza de Barros.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Destarte, passo ao saneamento do feito. Da 

retificação da autuação Defiro o pedido de retificação do nome da 

requeria, razão pela qual determino que a Secretaria promova a retificação 

do polo passivo para constar SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida 

ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o 

entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 6765298 e 7235045. Assim, 

certo que uma vez demonstrada à formulação de requerimento 

administrativo tem-se como preenchido o pressuposto essencial para o 

exercício do direito de ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA 

EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE 

ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, objeto da ação. Diante da 

controvérsia instalada, determino de ofício, a produção de prova pericial. 

Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais a ser realizado por médico 

ortopedista, a empresa Peritos Judiciais, com endereço na Rua 24 de 

o u t u b r o ,  9 5 9 ,  C u i a b á / M T ,  C E P  7 8 0 4 5 - 0 0 0  –  e m a i l : 

contato@peritosjudiciais.com, telefone (65)3054-1122, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), levando em conta que a sua 

valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 
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CPC/2015). Ademais, considerando que a perícia foi determinada de ofício 

por este juízo, os honorários periciais serão rateados, sendo que a parte 

correspondente à autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a 

parte requerida venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

dos honorários periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 

95, do CPC. Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados 

no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: 

“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.” Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) Se o periciando 

apresenta alguma lesão permanente 2) Em caso afirmativo, se trata de 

invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi 

atingido? 4) Sendo o caso de invalidez parcial, qual o grau da perda 

anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) A causa desta 

lesão. Os quesitos da requerida encontram-se no Id. 4636180 pág. 26. 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte 

requerente fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a juntada dos laudos, 

intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Tania Priscila de Amorim Toledo promove ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedidos de indenização por 

danos morais em face de Itau Unibanco S/A, sustentando, em síntese, que 

ao tentar efetuar compras no comércio local, teve o seu pedido negado, 

em razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no importe de R$ 112,27 

(cento e doze reais e vinte e sete centavos) sob o contrato de n° 

000665500202353. Sustenta que desconhece o valor cobrado e alega que 

a restrição é totalmente indevida, pois “afirma não se lembrar em ter 

contratado serviços da requerida”, ainda aduz não ter sido notificada 

previamente da referida inclusão, razão pela qual requer a concessão de 

tutela de evidência para a exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito e a 

condenação da requerida a indenização por danos morais. Determinada a 

emenda da inicial, a parte autora se manifestou no Id. 20887414. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Inicialmente, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. 

Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

Tutela de Evidência Pois bem, a tutela de evidência, prevista no art. 311 do 

CPC/2015, conceitua-se, conforme entendimento dos doutrinadores Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[1], como 

sendo “fato jurídico processual que autoriza que se conceda uma tutela 

jurisdicional, mediante técnica de tutela diferenciada”, ou seja, trata-se de 

técnica processual que diferencia o procedimento, em razão da evidência 

com que determinadas alegações apresentam em juízo. Nesse passo, 

considerando que a referida tutela aplica-se quando em conformidade com 

os requisitos dispostos nos incisos do art. 311 do CPC/2015, cumpre 

analisar a sua observância no presente caso. A primeira modalidade de 

tutela de evidência é aquela disposta no inciso I do citado artigo, que 

ocorre quando “ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório da parte”, a qual não pode ser analisada 

liminarmente, levando-se em conta o disposto no parágrafo único do art. 

311 do CPC. Isso porque, acaba conduzindo a um julgamento antecipado 

do mérito, e não, a uma tutela provisória, motivo pelo qual denota-se o não 

cabimento da referida medida nos autos. O inciso II, admite a concessão 

de tutela provisória de evidência quando “as alegações de fato puderem 

ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”, ou seja, 

admite-se o seu deferimento liminar mediante o preenchimento de dois 

pressupostos cumulativos, um de fato e outro de direito. Assim, cumpre 

ressaltar que os documentos colacionados aos autos constituem provas 

frágeis para propiciar o deferimento da medida neste momento processual, 

bem como não há demonstração pela parte autora de tese jurídica 

vinculante em tribunal superior, motivo pelo qual tenho por não preenchido 

o respectivo requisito. Já o inciso III, do artigo em análise, admite a 

concessão da tutela no caso de “se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa”, o qual tem por pressuposto fundamental a existência 

de contrato de depósito pactuado entre as partes, (arts. 627/652 do 

Código Civil de 2002), que não é o caso dos autos. Finalmente, o último 

requisito previsto no art. 311, IV, do CPC/2015,dispõe que a tutela será 

concedida quando “a petição inicial for instruída com prova documental 

suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não 

oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. Da mesma forma que o 

evidenciado quando da análise do inciso I, constata-se que a tutela de 

evidência a ser concedida com fulcro no inciso IV, do art. 311, do 

CPC/2015, não é cabível para formulação e/ou concessão de pedidos em 

sede liminar (art. 311, parágrafo único, CPC). Pelo exposto, considerando 

que não restaram preenchidos qualquer dos requisitos autorizadores da 

tutela de evidência, conforme previsão do art. 311, do CPC/2015, INDEFIRO 

o pedido formulado na peça inicial. Deixo por ora de designar audiência de 

conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 248, de 18 de março de 

2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer 

dependência do serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (novo coronavírus). No mais, CITE-SE a parte requerida, para 

apresentar contestação que traga preliminar e/ou documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Em seguida, intime-se parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 
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lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] In Curso 

de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 

probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos 

da tutela – 11 ed – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 630.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Destarte, passo ao saneamento do feito. Da ausência 

de laudo do IML Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre 

esclarecer que se trata de documento desnecessário para propositura da 

ação, uma vez que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é 

propiciada às partes a produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo 

do contraditório. Nesse entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. 

DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E 

QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo 

passivo da demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que 

possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização 

do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, 

da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera 

administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser 

estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação 

do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez 

permanente, é necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da 

vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 

852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, objeto 

da ação. Dessa feita, defiro a produção prova pericial solicitada pela 

requerida. Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais a ser realizado 

por médico ortopedista, a empresa Peritos Judiciais, com endereço na Rua 

24 de outubro, 959, Cuiabá/MT, CEP 78045-000 – email: 

contato@peritosjudiciais.com, telefone (65)3054-1122, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os honorários periciais em 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral em favor do perito, 

ficando deferido o levantamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados os esclarecimentos necessários (art. 465, § 1º do CPC). Desde 

já formulo os quesitos do Juízo: 1) Se o periciando apresenta alguma lesão 

permanente 2) Em caso afirmativo, se trata de invalidez total ou parcial? 3) 

Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Sendo o caso de 

invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, 

média, leve ou residual? 5) A causa desta lesão. Os quesitos da requerida 

encontram-se no Id. 15309104. Intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). 

Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de 

sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor 

perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O(a) advogado(a) da parte requerente fica instado(a) a contribuir 

com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Destarte, passo ao saneamento do feito. Da 

retificação da autuação Defiro o pedido de retificação do nome da 

requeria, razão pela qual determino que a Secretaria promova a retificação 

do polo passivo para constar SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida 

ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o 

entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 5492377 e 5805868. Assim, 

certo que uma vez demonstrada à formulação de requerimento 

administrativo tem-se como preenchido o pressuposto essencial para o 

exercício do direito de ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 
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Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA 

EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE 

ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Do requerimento administrativo perante a 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Aduz a seguradora requerida que os 

documentos apresentado pela parte autora não comprova a realização do 

requerimento administrativo, tendo em vista que não restou comprovado 

nos autos que a entrega dos documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo perante a seguradora Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há 

necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme mencionado acima. Nesse sentido tem sido a 

orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Portanto, rejeito a presente preliminar. Da 

sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral registro que o 

mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser analisado. Deste 

modo, rejeito a preliminar em análise. Declaro o feito saneado. Fixo como 

ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, objeto da ação. Dessa feita, defiro 

a produção prova pericial solicitada pelas partes. Para tanto, nomeio para 

os trabalhos periciais a ser realizado por médico ortopedista, a empresa 

Peritos Judiciais, com endereço na Rua 24 de outubro, 959, Cuiabá/MT, 

CEP 78045-000 – email: contato@peritosjudiciais.com, telefone 

(65)3054-1122, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos quesitos das 

partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos periciais, dos 

quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os 

honorários periciais em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), levando 

em conta que a sua valoração definitiva será fixada quando da prolação 

da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por 

cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e 

depois de prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, 

art. 465, do CPC/2015). Ademais, considerando que a perícia foi formulada 

pelas partes, os honorários periciais serão rateados, sendo que a parte 

correspondente à autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a 

parte requerida venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

dos honorários periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 

95, do CPC. Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados 

no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: 

“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.” Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) Se o periciando 

apresenta alguma lesão permanente 2) Em caso afirmativo, se trata de 

invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi 

atingido? 4) Sendo o caso de invalidez parcial, qual o grau da perda 

anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) A causa desta 

lesão. Os quesitos da requerida encontram-se no Id. 680350 – pág. 19/20. 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte 

requerente fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008973-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e 

pedido de tutela antecipada proposta por Reinaldo Jose Da Silva em face 

de Banco Pan, alegando em síntese, que vem ocorrendo descontos em 

sua folha de pagamento, por débitos que jamais contraiu, proveniente de 

um empréstimo, supostamente realizado com o banco requerido. Todavia, 

afirma desconhecer o referido cartão, bem como qualquer contrato de 

prestação de serviços com o banco requerido, razão pela qual requer a 

concessão de tutela de urgência a fim de que o banco requerido se 

abstenha de efetuar descontos em sua conta, sob pena de multa. Declínio 

de competência no id. 22265252. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Inicialmente, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do 

CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que 

se prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão 

do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 
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esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”. Deste 

modo, no presente caso, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os 

fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos 

do §3º do mencionado dispositivo. Efetivamente a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, restou demonstrada através dos extratos 

anexados à inicial nos Ids. 22264180, 22264189, 22264497, 22264503, 

22264510 e 22264514, que indica os descontos realizados em sua folha 

de pagamento, o que corrobora a narrativa alegada. No entanto, de outra 

parte, o perigo de dano não restou comprovado nos autos, uma vez que 

os documentos carreados com a inicial, bem como mencionado pela parte 

autora, os descontos começaram a ser realizados em sua folha de 

pagamento desde dezembro/2014, ou seja, desde o referido ano os 

valores descontados seriam indevidos. Dessa forma, diante do 

considerável extenso lapso temporal decorrido, aproximadamente 05 

(cinco) anos, até a propositura da presente demanda, é de se colocar em 

dúvida os fatos narrados, porquanto se realmente a parte autora entende 

como indevidos os respectivos descontos, deveria ter se insurgido contra 

eles há muito tempo, o que induz à vulnerabilidade dos fatos narrados pela 

parte autora, estando ausente a urgência da tutela pugnada. Ante o 

exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência 

pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado na inicial. Deixo por ora 

de designar audiência de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 

248, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e 

de qualquer dependência do serviço judicial, e instituiu o regime de 

teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). No mais, CITE-SE a parte 

requerida, para apresentar contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, intime-se parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007739-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e 

pedido de tutela antecipada proposta por Jairo Antonio Dias em face de 

Banco OLÉ CONSIGNADO, alegando em síntese, que vem ocorrendo 

descontos em sua folha de pagamento, por débitos que jamais contraiu, 

proveniente de um empréstimo e um cartão, supostamente realizado com o 

banco requerido. Todavia, afirma desconhecer o referido empréstimo e 

cartão, bem como qualquer contrato de prestação de serviços com o 

banco requerido, razão pela qual requer a concessão de tutela de 

urgência a fim de que o banco requerido se abstenha de efetuar 

descontos em sua conta, sob pena de multa. Declínio de competência no 

id. 22234179. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da 

Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência”. Deste modo, no presente 

caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, 

em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, considerando 

ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas pela parte 

autora, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte autora comprovar os fatos alegados na 

inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Da liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada 

(art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O 

primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição 

da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Efetivamente a probabilidade do direito alegado pela parte autora, restou 

demonstrada através dos extratos anexados à inicial nos Ids. 21845733, 

21845735, 21846155 e 21846160, que indica os descontos realizados em 

sua folha de pagamento, o que corrobora a narrativa alegada. No entanto, 

de outra parte, o perigo de dano não restou comprovado nos autos, uma 

vez que os documentos carreados com a inicial, bem como mencionado 

pela parte autora, os descontos começaram a ser realizados em sua folha 

de pagamento desde janeiro/2016, ou seja, desde o referido ano os 

valores descontados seriam indevidos. Dessa forma, diante do 

considerável extenso lapso temporal decorrido, aproximadamente 03 

(três) anos, até a propositura da presente demanda, é de se colocar em 

dúvida os fatos narrados, porquanto se realmente a parte autora entende 

como indevidos os respectivos descontos, deveria ter se insurgido contra 

eles há muito tempo, o que induz à vulnerabilidade dos fatos narrados pela 

parte autora, estando ausente a urgência da tutela pugnada. Ante o 

exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência 

pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado na inicial. Deixo por ora 

de designar audiência de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 

248, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e 

de qualquer dependência do serviço judicial, e instituiu o regime de 

teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). No mais, CITE-SE a parte 

requerida, para apresentar contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, intime-se parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007714-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO DIAS (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 288 de 389



Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e 

pedido de tutela antecipada proposta por Jairo Antonio Dias em face de 

Banco Bonsucesso Consignado S.A, alegando em síntese, que vem 

ocorrendo descontos em sua folha de pagamento, por débitos que jamais 

contraiu, proveniente de um empréstimo e um cartão, supostamente 

realizado com o banco requerido. Todavia, afirma desconhecer o referido 

empréstimo e cartão, bem como qualquer contrato de prestação de 

serviços com o banco requerido, razão pela qual requer a concessão de 

tutela de urgência a fim de que o banco requerido se abstenha de efetuar 

descontos em sua conta, sob pena de multa. Declínio de competência no 

id. 22194288. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da 

Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência”. Deste modo, no presente 

caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, 

em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, considerando 

ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas pela parte 

autora, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte autora comprovar os fatos alegados na 

inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Da liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada 

(art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O 

primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição 

da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Efetivamente a probabilidade do direito alegado pela parte autora, restou 

demonstrada através dos extratos anexados à inicial nos Ids. 21838176 e 

21838179, que indica os descontos realizados em sua folha de 

pagamento, o que corrobora a narrativa alegada. No entanto, de outra 

parte, o perigo de dano não restou comprovado nos autos, uma vez que 

os documentos carreados com a inicial, bem como mencionado pela parte 

autora, os descontos começaram a ser realizados em sua folha de 

pagamento desde janeiro/2014, ou seja, desde o referido ano os valores 

descontados seriam indevidos. Alia-se a isso, considerando que o autor 

juntou o extrato até 2015, tenho que a empresa ré não efetua mais 

descontos em sua conta. Dessa forma, diante do considerável extenso 

lapso temporal decorrido, aproximadamente 05 (cinco) anos, até a 

propositura da presente demanda, bem como a ausência de descontos 

recentes, é de se colocar em dúvida os fatos narrados, porquanto se 

realmente a parte autora entende como indevidos os respectivos 

descontos, deveria ter se insurgido contra eles há muito tempo, o que 

induz à vulnerabilidade dos fatos narrados pela parte autora, estando 

ausente a urgência da tutela pugnada. Ante o exposto, ausente os 

requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o 

pedido de tutela formulado na inicial. Deixo por ora de designar audiência 

de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 248, de 18 de março de 

2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer 

dependência do serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (novo coronavírus). No mais, CITE-SE a parte requerida, para 

apresentar contestação que traga preliminar e/ou documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Em seguida, intime-se parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003462-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR KNORR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Condominio Terra Nova Varzea Grande I 

ingressou com a presente execução de título executivo extrajudicial cotas 

condominiais em desfavor de Edgar Knorr. A parte autora aportou aos 

autos pedido de desistência da ação no Id. 18570207. Após, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 18570207 se trata 

de uma simples manifestação de desistência da lide. Pois bem. A parte 

requerida não foi citada, sendo desnecessária a sua anuência. Posto isto, 

homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do CPC. 

Custas pela parte autora. Deixo de condená-la ao pagamento de verba 

honorária à vista de insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008890-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA APARECIDA MOURA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Trata-se de execução de título executivo 

extrajudicial cotas condominiais movido por Condominio Residencial 

Esmeralda em desfavor de Laura Aparecida Moura De Amorim, visando o 

recebimento do valor descrito na inicial devidamente atualizado. A 

exequente informou que a executada realizou o pagamento integral das 

taxas condominiais discutidas no presente feito, bem como requereu a 

extinção da demanda, conforme manifestação no id. 30357144. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Da análise detida da pretensão 

contida na petição inicial vislumbro que os requisitos da tutela jurisdicional 

almejada deixaram de ser preenchidos, o que leva a extinção da presente 

ação de execução, por falta de interesse processual. Isso porque, a parte 

exequente informou nos autos que o valor que buscava receber da 

executada foi devidamente quitado. Diante deste cenário, fica evidenciada 

a perda superveniente do objeto da presente demanda, uma vez que o 

valor descrito na inicial foi adimplido pela parte requerida. Dessa forma, 

ante a manifesta falta de interesse processual para o manejo da presente 

lide, haja vista a desistência da execução, a sua extinção é medida que se 

impõe. Com estas considerações, verifico a falta de interesse processual 

superveniente, pela perda do objeto, motivo pelo qual julgo extinto a 

presente demanda, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. 
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IV, do CPC. Custas pela parte autora. Deixo de condená-la ao pagamento 

de verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004846-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTANA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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))

Outros Interessados:

JOSE EDUARDO DIAS OAB - 865.825.261-20 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício do 

Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por Daniel Santana Dias em desfavor 

de Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro Dpvat, alegando em síntese 

que em 24.08.2016 foi vítima de acidente com veículo, que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão de sua incapacidade 

permanente. Com a inicial vieram documentos. Determinada a emenda da 

inicial, a parte autora manifestou nos ids. 7332024 e 7953068. Audiência 

de conciliação restou inexitosa (id. 11140116). No id. 11337355 a parte 

requerida apresentou contestação, alegando preliminarmente falta de 

interesse de agir. No mérito aduz que o boletim de ocorrência apresentado 

pela parte autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, 

pois foi produzido de forma unilateral visto que foi lavrado com 

informações da própria parte autora. Por fim, requereu a improcedências 

dos pedidos iniciais. A parte autora não apresentou impugnação conforme 

certidão de id. 11469124. Intimada as partes para especificarem acerca 

das provas que pretendem produzir, ocasião em que manifestaram (ids. 

11713676 e 11934426). A parte requerida anexou a avaliação médica no 

id. 11934432. Na decisão de id. 29466135 foi determinado que a parte 

autora regularizasse sua representação processual, sendo cumprido no 

id. 29965661 Vieram os autos conclusos. É o relatório, Fundamento e 

Decido. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida ausência de 

interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não esgotou a via 

administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que 

há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme Ids. 7953068. Assim, certo que uma vez 

demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve 

garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS 

TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA 

RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE 

DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA 

DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Do Mérito Conforme relatado inicialmente, 

cuida de ação de cobrança de seguro DPVAT. No caso dos autos a parte 

autora alega que faz juz ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez permanente. 

Pois bem, segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente.”. Sendo assim, verifico que os documentos acostados a 

inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, a requerida 

sustenta que a requerente não trouxe aos autos documentos 

imprescindíveis para o deslinde da questão, a fim de demonstrar de 

maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano 

sofrido de forma satisfatória. Razão não assiste à requerida, haja vista 

que os documentos colacionados aos autos pela parte autora na exordial, 

comprovam o envolvimento da parte autora em acidente envolvendo 

veículo automotor, tendo em vista o que consta no relatório médico do 

paciente/autor, o seu histórico clinico, e demais documentos emitidos pelo 

Pronto Socorro desta comarca (id. 4144447), especialmente a avaliação 

médica acostada no id. 11934432 – págs. 3/4, que demonstram de maneira 

inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido de 

forma satisfatória. Sendo assim, considerando o conjunto probatório 

acostado aos autos, verifico a demonstração de maneira inequívoca o 

nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido de forma 

satisfatória. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente noticiado na inicial, restando ainda comprovado a existência de 

invalidez permanente da parte autora relacionada ao seu tornozelo direito, 

tendo afetada em 50% sua capacidade funcional, conforme atestado na 

avaliação médica acostada aos autos. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 

6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementar, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso 

de invalidez permanente.”. Destaca-se que, o valor da indenização 

depende da extensão da invalidez sofrida pelo demandante, conforme se 

pode verificar da disposição dos artigos 3º e 12, caput, da Lei nº 

6.194/74. Logo, considerando o grau de invalidez constatado pelo expert a 

parte autora faz jus ao recebimento da indenização pelo seguro 

obrigatório devido à lesão permanente em seu tornozelo direito, afetada 

em 50% sua capacidade funcional, a lei estabelece respectivamente o 

pagamento de 25% do valor total da indenização para os casos em que 

ocorrem perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo. 

Assim, reputo razoável a fixação de 50% de 25% do valor total da 

cobertura, considerando que a lesão da parte autora foi quantificada em 

50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 
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o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente 

demanda e julgo extinto o feito com resolução do mérito com base no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a seguradora 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), à parte 

autora, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de 

acidente com veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro 

obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a 

atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela 

requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 

85, § 2º do CPC). Transitado e julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 15 (quinze) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006247-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIUS BELINO HASKEL (EXECUTADO)

MARLENE SANTANA BELINO (EXECUTADO)

LEANDRO MARTINS HASKEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Irmaos Domingos Ltda ingressou com a 

presente execução de título executivo extrajudicial em desfavor de Paulo 

Vinicius Belino Haskel, Leandro Martins Haskel e Marlene Santana Belino. 

A parte autora aportou aos autos pedido de desistência da ação em 

virtude da composição extrajudicial amigável no Id. 24289183. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 

24289183 se trata de uma simples manifestação de desistência da lide. 

Pois bem. A parte requerida não foi citada, sendo desnecessária a sua 

anuência. Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Custas pela parte autora. Deixo de condená-la ao 

pagamento de verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. 

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007899-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA PATRICIA CAMPOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Pamela Patricia Campos Araujo promove a 

presente ação de liquidação de sentença c/c pedido de exibição de 

documentos em desfavor de Ympactus Comercial S/A, alegando, em 

síntese, que desembolsou o valor de R$ 3.035,25 (três mil e trinta e cinco 

reais e vinte e cinco centavos), proveniente da adesão à rede Telexfree e 

consequente aquisição de uma conta AD Central Family. Aduz que em 

virtude da sentença prolatada nos autos de ação civil pública n. 

0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente ação a fim de conferir 

liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária à apuração do valor 

devido para cobrança judicial. Ao final pugna pela procedência com a 

declaração de crédito em seu favor. Com a inicial vieram documentos. 

Devidamente citada, a requerida se manteve silente, não apresentando 

qualquer espécie de resposta, conforme certidão constante no id. 

22507014. Os autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. 

Inicialmente, cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II, do art. 

355, do Código de Processo Civil, pois a prova documental já é suficiente 

para a formação do meu convencimento. A empresa requerida apesar de 

devidamente citada não apresentou contestação. Dessa forma, incide o 

ônus da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Sobre o assunto: “Na 

liquidação pelo procedimento comum, o demandante indica expressamente 

em sua peça inaugural – petição inicial ou requerimento – quais os fatos 

que pretende provar como verdadeiros para chegar à fixação do quantum 

debeatur, de forma que a ausência de defesa do demandado, configura 

sua revelia e, ainda, mais importante, a geração de presunção de que os 

fatos que o demandante pretendia provar são verdadeiros”[1]. Outrossim, 

esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova 

incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor”. Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é 

necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e ao 

requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que 

dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por força da 

revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos 
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narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e 

pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Volvendo os olhos para o caso versando, verifico que a parte 

autora não logrou êxito em comprovar a liquidez do seu crédito, tendo em 

vista que sequer aportou aos autos boletos ou outros documentos que 

comprovasse a realização do pagamento descrito na inicial, ou até mesmo 

um e-mail que comprovasse o vínculo jurídico alegado pela parte autora. 

Sendo assim, tenho que não restou comprovado nos autos a perda 

patrimonial da parte autora em benefício da empresa requerida, uma vez 

que o único documento apresentado (planilha de cálculo) não é suficiente 

para resguardar sua pretensão. Portanto, considerando que a distribuição 

do ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 

373), dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito”, entendo que não restou demonstrado nos 

autos que a parte autora realizou a aquisição de uma conta AD Central 

Family no valor de R$ 3.035,25 (três mil e trinta e cinco reais e vinte e 

cinco centavos), perante a requerida, uma vez que tal alegação ficou 

relegada ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta da sua 

ocorrência. Assim, sem a prova dos fatos as alegações se tornam frágeis 

e inconsistentes, desautorizando constituição do quantum debeatur aqui 

pretendido, tendo em vista que a parte requerente desatendeu à regra do 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Posto isso, julgo 

improcedente o pedido inicial e em consequência, resolvo o mérito, com 

fundamento no art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por 

ser beneficiário da justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de 

Direito Processual Civil. 9ª ed. Salvador: JusPodivm. p. 874.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009589-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA SGUAREZI COELHO OAB - 544.868.821-72 

(PROCURADOR)

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL MORADIA CONSTRUCOES LTDA - ME (REU)

ANTONIO VIANEI CABRAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT11327-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de cobrança de alugueis e 

demais despesas proposta por Rosa Alves Pereira em desfavor de Real 

Moradia Construcoes Ltda – ME e Antonio Vianei Cabral, devidamente 

qualificados nos autos. A parte autora informou nos autos a realização de 

acordo extrajudicial, no id. 21059968 requerendo a sua homologação. 

Logo em seguida, a parte requerida informou o cumprimento do acordo 

conforme pactuado, requerendo a extinção da demanda (id. 21262416). É 

o relatório. Decido. Verifica-se que o acordo realizado entre as partes, 

detém de requisitos de validade, existência e eficácia jurídica. Posto isso, 

homologo por sentença o inteiro teor do ajuste celebrado entre as partes 

(Id. 21059968), para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III alínea “b” do Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os honorários 

advocatícios na forma pactuada. Após, oportunamente, certifique-se o 

transito em julgado, e arquivem-se com as cautelas de praxe. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008948-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. M. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRE DE CARVALHO GONCALVES OAB - 000.845.321-73 

(PROCURADOR)

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais proposta por Mateus Alexandre Manfre Gonçalvez representado 

neste ato por seu genitor Pedro Alexandre De Carvalho Goncalves em 

face de CVC Brasil Operadora E Agência De Viagens S.A, devidamente 

qualificados nos autos. A parte requerida informou nos autos a realização 

de acordo extrajudicial, no Id. 24963875 e requereu a sua homologação. É 

o relatório. Decido. Verifica-se que o acordo realizado entre as partes, 

detém de requisitos de validade, existência e eficácia jurídica. Posto isso, 

homologo por sentença o inteiro teor do ajuste celebrado entre as partes 

(Id. 24963875), para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III alínea “b” do Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os honorários 

advocatícios na forma pactuada. Após, oportunamente, certifique-se o 

transito em julgado, e arquivem-se com as cautelas de praxe. CIÊNCIA AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004977-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA ELIZA DE SOUZA BOFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc., Elvira Eliza De Souza Boff propôs 

reclamação cível em face de Banco Bradescard S/A, aduzindo, em suma, 

que tomou conhecimento que seu nome consta nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no importe de R$ 

275,34 (duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) sob o 

contrato de n° 1001203584810000. Enfatiza que desconhece o valor 

cobrado e sustenta que a restrição é totalmente indevida, razão pela qual 

requer a concessão de tutela provisória para a exclusão do seu nome dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Ao final, pugna para que seja declarada a 

inexistência do débito e a condenação da requerida a indenização por 

danos morais. Com a inicial vieram documentos. No Id. 5600758 foi 

realizada audiência de conciliação, a qual restou inexitosa em virtude da 

ausência da parte autora, tendo a requerida pugnado pela aplicação da 

multa. Citada, a requerida quedou-se inerte conforme certidão no id. 

23160648, vindo-me os autos conclusos para deliberação. É o breve 

relatório. Decido. Da ausência injustificada da parte autora na audiência de 

conciliação Inicialmente, considerando que a parte autora Lindomar Neves 

dos Santos faltou injustificadamente à audiência de conciliação, tem-se 

por configurado ato atentatório à dignidade da justiça. Por conseguinte, e 

com fundamento no artigo 334, § 8º, do CPC, aplico à referida parte multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. O valor da multa consiste 

em crédito em favor do Estado. Sobre a multa incidem correção monetária 

pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios a partir desta 

data. Assinalo à parte multada o prazo de 10 (dez) dias para que 

comprove o depósito judicial da multa. Feita a comprovação, comunique-se 

ao Estado para que adote as providências necessárias para levantamento 

da quantia. Em que caso de inércia do autor em efetuar o pagamento da 

multa comunique-se ao Estado para que o mesmo adote as medidas 

cabíveis para a cobrança do crédito. Do mérito Cumpre anotar que a 

hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, 
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nos termos do inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista a revelia da requerida e as provas documentais já aportadas aos 

autos. Esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da 

prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o 

art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza 

da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é 

necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e a requerida 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 

Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que 

dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por força da 

revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos 

narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e 

pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, no caso concreto, pretende a parte requerente a 

declaração de inexistência da dívida descrita no extrato de id. 4162234 – 

pág. 5, no valor de R$ R$ 275,34 (duzentos e setenta e cinco reais e trinta 

e quatro centavos) sob o contrato de n° 1001203584810000, uma vez que 

alega nunca ter mantido qualquer transação comercial com a parte 

requerida capaz de gerar o suposto débito. Analisando detidamente os 

autos verifico que não há provas da existência de uma relação jurídica 

entre as partes, que justificasse a dívida pendente em desfavor do autor. 

Isso porque, a parte requerida descurou de trazer aos autos o suposto 

contrato celebrado entre as partes originário do débito descrito no 

4162234 – pág. 5, bem como deixou de comprovar a relação sub judice. 

Assim, inexistiu mudança fática e jurídica que tivesse, ao menos, o condão 

de refutar ou mesmo contrariar os argumentos descritos na inicial. Neste 

contexto, força reconhecer que inexiste qualquer relação jurídica entre o 

requerente e a requerida e, havendo provas de que o requerente não se 

beneficiou com os serviços prestados pela requerida, a dívida perde o seu 

caráter de exigibilidade, uma vez que indevida. Nesse passo, vejo que a 

conclusão anteriormente esposada quando do deferimento da liminar 

persiste, agora em cognição definitiva. Portanto, sem maiores delongas, o 

contexto alhures demonstrado impõe seja a dívida descrita no extrato de 

id. 4162234 – pág. 5, no valor de R$ 275,34 (duzentos e setenta e cinco 

reais e trinta e quatro centavos) sob o contrato de n° 1001203584810000, 

deve ser declarada inexistente, bem como excluída a restrição creditícia 

havida em relação ao referido valor. Do dano moral Assim, uma vez que a 

requerida não trouxe à baila elementos que corroborassem com suas 

declarações, imperioso reconhecer que a inscrição do nome do autor no 

serviço de proteção ao crédito foi indevida e diante disso, a 4ª Turma do 

STJ estabeleceu o seguinte princípio: "A exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro"(RESP. 165. 727, Relator Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira). Outrossim, conforme já deveras pacificado, 

o dano extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que deve ser 

comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo porque 

seria subestimar por demais o sentimento humano pretender que a vítima 

comprove a humilhação, o transtorno e o constrangimento, 

experimentados, bastando, apenas, a prova do ato injusto, praticado por 

outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim entende o insigne 

civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra “Perdas e danos”, Aide Editora, p. 

15, indicando os elementos integrantes do dano moral, acima explicitado, a 

saber: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão”. O direito ao nome, meio 

por excelência através do qual se manifesta à identidade pessoal, é a 

mais rica e importante divulgação do direito à indenização, merecendo 

repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o lançamento 

indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de órgãos que 

impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e a falta de 

zelo da requerida em, indevidamente, inserir o nome do autor na lista de 

maus pagadores, rende ensejo à indenização. Desta forma, o dano moral 

decorrente do constrangimento causado ao demandante pelo ato ofensivo 

praticado pela requerida deve ser reparado. Portanto, mister se faz 

examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos 

danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. Dessa feita, atento às circunstâncias do caso 

concreto, uma vez reconhecida à responsabilidade da requerida pela 

conduta ilícita e, considerando as condições econômicas financeiras das 

partes, os transtornos sofridos pelo autor, bem como considerando que 

pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, 

entendo por bem em rever os valores anteriormente fixados a título de 

danos morais por este juízo em ações desta natureza, razão pela qual 

tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se 

mostra bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima, 

pois o objetivo da indenização por Dano Moral não é o enriquecimento do 

autor e tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme 

posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função 

reparatória e penalizante”[1]. No mesmo caminho trilha a jurisprudência do 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de 

Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da indenização, o 

julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a atenuar o 

sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de fonte de 

locupletamento fácil[2]”. Do dispositivo Pelo exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor 

de R$ 275,34 (duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) 

sob o contrato de n° 1001203584810000, bem como condenar a requerida 

ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso ocorrido em (Súmula 54, STJ). Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Decaindo a parte autora em parte 

mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada 

em sua totalidade pela requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 

86, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito [1] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto 

do relator Ministro Cláudio Santos. [2] 4ª Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo 

n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. 

Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004479-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER FERREIRA DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc. Diante do não oferecimento de embargos 

pela parte requerida, apesar de devidamente citada (Id. 18122046), 

converto a decisão mandamental em titulo executivo judicial, com vistas ao 

prosseguimento do feito na forma prevista no Livro I, Título II, Parte 

Especial, do Código de Processo Civil/2015 (CPC/2015 – §2º, art. 701 – 
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Cumprimento de Sentença). De conseguinte, venha a exequente 

apresentar os cálculos de atualização do débito, em 05 (cinco) dias. Após, 

intime-se a parte devedora, por meio de carta com aviso de recebimento 

(art. 513, § 2º, inciso II, CPC/2015), para cumprimento da obrigação, de 

acordo com os cálculos a serem apresentados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) 

– §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação, independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz 

do disposto no art. 525, caput, do CPC/2015. Para o caso de não 

pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC/2015). Determino, ainda, seja 

anotado nos registros do feito que se trata de cumprimento de sentença, 

renovando sua autuação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001359-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CLAYTON PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSBEN TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LEITE DE ALMEIDA OAB - RJ95935 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001359-18.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de reparação de danos morais e estéticos proposta por 

ANDERSON CLAYTON PEDROSO em face de TRANSBEN TRANSPORTES 

LTDA e GENRAL BRASIL SEGUROS S/A, devidamente qualificados nos 

autos. As partes informaram nos autos a realização de acordo 

extrajudicial, no Id. 24221219 e requereram a sua homologação. No 

seguimento, a parte requerida comprovou o cumprimento do acordo (ID. 

25012899-SS). É o relatório. Decido. Verifica-se que o acordo realizado 

entre as partes, detém de requisitos de validade, existência e eficácia 

jurídica. Posto isso, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste 

celebrado entre as partes (Id. 24221219), para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos. Em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, 

sendo os honorários advocatícios na forma pactuada. Diante da 

desistência do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005118-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HARRISON ENEITON NAGEL OAB - RS63225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Eliane Rodrigues Pereira ingressou com a 

presente ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de 

protesto, pedido de danos morais e tutela antecipada em desfavor de 

Hospital E Maternidade 13 De Maio Vila Romana S/A E Cooperativa De 

Credito De Livre Admissao De Associados Sorriso. A parte autora aportou 

aos autos pedido de desistência da ação no Id. 25496704. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 

25496704 se trata de uma simples manifestação de desistência da lide. 

Pois bem. A parte requerida não foi citada, sendo desnecessária a sua 

anuência. Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Custas pela parte autora. Deixo de condená-la ao 

pagamento de verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. 

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015623-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JOEL VILASBOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI OAB - MT0014718A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que, decorreu o prazo e a parte Requerida Estado de Mato 

Grosso não apresentou contestação, embora devidamente citada 

conforme expediente abaixo, razão pelo qual intimo a aparte Autora por 

intermédio de seu procurador para requerer o que entender por direito no 

prazo de 5 (cinco) dias. Citação (3643939) ESTADO DE MATO GROSSO 

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Expedição eletrônica (12/11/2019 15:16:49) O sistema registrou ciência em 

22/11/2019 23:59:59 Prazo: 30 dias 04/02/2020 23:59:59 (para 

manifestação) 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-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 DECISÃO Processo: 

1000857-92.2020.8.11.0051. REQUERENTE: ARMINDO RIZZI REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o 

presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 

12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). Defiro a parte 

Requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por 

Armindo Rizzi, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Campo 

Verde, visando a internação do requerente em hospital de referência para 

tratamento de terapia oncológica paliativa para o controle de neoplasia 

pulmonar, patologia que o acomete. É a síntese necessária. DECIDO. 

Relatados, decido. A concessão da tutela provisória de urgência, no 

ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a 

probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão 

(art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico o 

parecer apresentado pelo NAT, aponta que: “a) Considerando-se o 

diagnóstico, câncer em estádio avançado, há necessidade de avaliação e 

programação de tratamento em serviço especializado – oncologia. b) O 

encaminhamento do paciente deve ocorrer através de solicitação, através 
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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.” 

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da 

saúde (CF. artigo 196 da CF). No caso em exame, de acordo com os 

documentos clínicos acostados, de fato a parte Autora comprovou que 

necessita de internação em estabelecimento hospitalar com capacidade 

técnica para tratamento do seu quadro clínico, com urgência, conforme 

pedido médico. Apesar da ausência de regulação do pedido de internação 

para tratamento no sistema SISREG, verifico cuidar-se de caso urgente, 

em que o autor é acometido de câncer pulmonar em estágio avançado, 

bem como se trata de pessoa idosa, que não possui qualquer outra 

alternativa terapêutica. Ademais, constato que há documentos médico que 

apontam o agravo alegado e o tratamento necessário, assim como 

consignado no parecer do NAT. Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela 

de urgência e determino que o(s) Requerido(s) realize(m), no prazo de até 

72 (setenta e duas) horas, a regulação e a internação/transferência do 

paciente Armindo Rizzi para hospital da rede pública de saúde habilitado a 

tratar da patologia que o acomete (conforme indicação médica anexa), 

tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se 

encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste 

possível. Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos 

Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a 

responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do 

procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio 

de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. Tendo em vista se tratar de demanda envolvendo o interesse 

de pessoa idosa, dê-se vistas ao Ministério Público. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000008-60.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LORACI TEREZINHA PEZZINI (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (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. 1000008-60.2018.8.11.0029 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Fornecimento de 

Medicamentos]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: LORACI 

TEREZINHA PEZZINI Endereço: Rua Redentora, 621, Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78000-000 Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AV BRASIL, S/N, CENTRO, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: 

MUNICIPIO DE CANARANA Endereço: MIRAGUAI, 228, CENTRO, 

CANARANA - 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, 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, 28 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: 8012144-57.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA OSTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (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. 8012144-57.2016.8.11.0055 Valor da causa: R$ 1.033,70 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 295 de 389



ESPÉCIE: [Processo e Procedimento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: BIANCA OSTI Endereço: Rua 

15-A, QD37, LT06, JARDIM ITALIA, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78070-100 POLO PASSIVO: Nome: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA DE SAÚDE Endereço: Avenida BRASIL, 2350, N, JARDIM 

EUROPA, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO 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 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, 28 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: 1016940-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA BORDINHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE COMODORO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar a parte Autora, para impugnar a 

contestação de ID 28745211, no prazo de 15 (quinze) dias. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA Técnico 

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: 1010980-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR OAB - MT23610/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo PJE 

1010980-05.2020.811.0002 Paciente: MAURICIO FERREIRA COELHO 

Requeridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos em Plantão Judiciário. 1. Cuida-se de ação ajuizada por 

MAURICIO FERREIRA COELHO em face do Estado de Mato Grosso e 

Município de Várzea Grande, em que pede, liminarmente, que seja 

determinado aos requeridos que, realizem a transferência do Requerente 

para uma UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI). 2. Sustenta, que o 

Autor foi diagnosticado com AVE (Acidente Vascular Encefálico) há 10 

anos, que no dia 24/04/2020, após alguns dias de dificuldade na 

alimentação, bem como queixa de dores, a família conduziu o Autor até 

uma UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) de Várzea Grande, para 

os devidos cuidados médicos. Que até então o autor segue internado da 

UPA de Várzea Grande, com quadro clinico grave, que exige cuidados 

médicos intensivos. 3. Com a petição inicial foram juntados laudo médico e 

documentos pessoais. 4. Determinada a remessa ao NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico para comprovação de regulação, este respondeu pela 

complementação de documentos. É o necessário relatório. DECIDO. 5. A 

petição inicial fornece elementos mais que suficientes para embasar a 

concessão da liminar. 6. Para a concessão da tutela de urgência 

antecipada, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 7. A 

probabilidade do direito decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e 

eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o 

menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade 

da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal. 8. 

Por sua vez, o perigo de dano decorre da idade avançada do paciente, 

bem como da gravidade da enfermidade, que necessita de imediata 

remoção para a U.T.I, sob pena de falecimento por ausência de tratamento 

adequado e eficaz, conforme laudo que acompanha a petição inicial. 9. 

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA requerida 

e, por conseguinte, DETERMINO aos requeridos, para que no prazo de 24 

horas, independentemente de óbices burocráticos, que adotem todas as 

providências necessárias para que o autor MAURICIO FERREIRA COELHO, 

seja removido/transferido para UNIDADE DE TERAPIA INTENSIA (UTI) do 

próprio SUS, ou, caso não haja vaga em hospital público que seja feita a 

contratação de prestador particular, sem licitação. 10. Nos termos do art. 

536, §1º c/c 537, do Código de Processo Civil, fica cominada multa diária 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) caso os requeridos transgridam o preceito 

constante no parágrafo anterior, independentemente de futura 

responsabilização civil, criminal e administrativa na hipótese de óbito do 

paciente por falta de tratamento adequado e eficaz. 11. Cumprida a liminar 

e após a necessária distribuição, citem-se os requeridos por meio da 

Central de Regulação do Sistema Único de Saúde. 12. Informem o 

Secretário de Saúde e o Secretário de Saúde Adjunto da presente 

decisão. 13. Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do 

CPC. 14. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO. 15. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Várzea Grande-MT, 28 de abril de 2020. 

(02h:06m) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Plantão Judiciário

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1018692-80.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SALES VIEIRA OAB - MT11663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação para a concessão de pensão por 

morte, com pedido de tutela de urgência, que Terezinha Pereira da Cruz e 

Steffany Vitória Pereira Lopes movem em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social. Em síntese, consta da petição inicial que o segurado José 

Pereira Lopes, falecido em 12/12/2014, era, respectivamente, companheiro 

e genitor das requerentes Terezinha e Steffany. Assim, em razão do 

falecimento do de cujus e pela sua condição de segurado do INSS, as 

requerentes pugnam pela concessão do benefício de pensão por morte. 

Instada a emendar a petição inicial (ID n. 30567994), mediante a 

comprovação do prévio requerimento administrativo do benefício 

previdenciário, a parte autora não apresentou o documento solicitado, 

oportunidade em que defendeu a inafastabilidade da jurisdição (ID n. 

31205505). É o breve relato. Fundamento e decido. De acordo com o 

Código de Processo Civil – CPC, para postular em juízo é necessário ter 

interesse e legitimidade (CPC, artigo 17), de modo que a ausência desses 

requisitos implica na extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, 

artigo 485, inciso VI). Como é cediço, o interesse de agir, que está 

associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende com a 

movimentação da máquina jurisdicional, caracteriza-se pelo binômio 

necessidade-adequação. Por necessidade, entende-se que o autor não 

pode obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder 

Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo 

autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na 

petição inicial (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito 

processual civil – Volume único. 8ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 

75). Neste aspecto, não havendo uma lide a ser dirimida, consubstanciada 

na pretensão resistida, não há o que se falar em necessidade da 

prestação jurisdicional, carecendo o autor de interesse de agir. In casu, o 

interesse de agir, na modalidade necessidade, não restou evidenciado, 

isto porque a parte requerente deixou de comprovar o prévio requerimento 

administrativo junto à autarquia federal, visando a implantação do benefício 

de pensão por morte. A propósito, o debate jurídico aplicado ao caso já foi 

superado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a 

imprescindibilidade do requerimento administrativo nas ações 

previdenciárias, sem que essa exigência implicasse em afronta ao 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, tratando-se de 

legítima condição ao regular exercício do direito de ação. Nesse sentido, 

colha-se a ementa do RE 631240/MG: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 

restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, 

considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais 

vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – 

salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 

conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta 

do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. 

Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 

inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula 

de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir 

expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações 

sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo 

em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 

administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em 

até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as 

provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for 

acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado 

devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do 

contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá 

prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a 

análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 

início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 

efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao 

juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser 

trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 

dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o 

INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e 

profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O 

resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não 

do interesse em agir. (STF - RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 

07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)” Na mesma linha, o e. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, reconhecem a 

indispensabilidade do prévio requerimento administrativo para a 

caracterização do interesse de agir, nos moldes do entendimento firmado 

pelo STF, consubstanciado no julgamento do RE 631240/MG – Tema 350 

da Repercussão Geral: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - PLEITO DE 

ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PREMISSA EQUIVOCADA - REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - 

PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - 

RECURSO PROVIDO.1." [...]Para se caracterizar a presença de interesse 

em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas .(RE 631240, 

Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, 

acórdão eletrônico repercussão geral - mérito dje-220 divulg 07-11-2014 

public 10-11-2014). 2. O prévio requerimento somente passou a ser 

exigível após 03.09.2014 e a ação previdenciária foi ajuizada em 

11/4/2013, portanto, não se aplica na hipótese versanda. 3.Recurso 

provido. (TJMT - N.U 0002977-45.2015.8.11.0005, MARIA EROTIDES 

KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/08/2018, Publicado no DJE 29/01/2019)” “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. STF RE 631240. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. 

DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No 

presente caso, o processo já havia sido extinto anteriormente por falta de 

requerimento administrativo e, após determinação da Vice-Presidência 

deste Tribunal determinando a baixa dos autos ao juízo de origem para 

cumprir o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631240, o juiz 

sentenciante concedeu novo prazo para que a parte autora protocolasse 

o requerimento administrativo junto à autarquia, referente ao benefício de 

aposentadoria por idade rural, pleiteado nos autos. 2. Não consta dos 

autos a negativa do INSS e nem discussão do mérito quanto ao benefício 

de aposentadoria por idade rural, não se podendo presumir que houve 

pretensão resistida quanto ao referido pedido. 3. A não formulação do 

prévio requerimento administrativo referente ao benefício ora pleiteado 

(aposentadoria por idade rural), impõe o reconhecimento da falta de 

interesse de agir, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo 

Tribunal Federal. 4. A sentença extintiva, sem resolução de mérito da 

demanda, deve ser mantida, já que o magistrado, agindo corretamente 
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conforme orientação firmada pelo STF intimou previamente a parte autora, 

para comprovar o requerimento administrativo do benefício na esfera 

administrativa, o que não foi cumprido em face do comportamento 

recalcitrante da parte, em face de decisão judicial. 5. Apelação da parte 

autora desprovida. (TRF1 - AC 1028903-72.2019.4.01.9999, 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - 

PRIMEIRA TURMA, PJe 24/03/2020 PAG.)” “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE 

RESISTÊNCIA AO MÉRITO. RE 631240-MG/STF. REPERCUSSÃO GERAL. 1. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 631.240 (Rel. Ministro 

Roberto Barroso, tema 350), com repercussão geral reconhecida, 

entendeu indispensável o prévio requerimento administrativo pelo 

segurado antes de pleitear benefício previdenciário nas vias judiciais, 

restando definidos que: a) nas ações provenientes de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não implicará na extinção do 

feito; b) nas ações em que o INSS já tenha apresentado contestação de 

mérito, estará caracterizado o interesse em agir, pela resistência à 

pretensão; c) as demais ações, não enquadradas nas hipóteses dos itens 

"a" e "b" deve-se sobrestar o processo e proceder à intimação da parte 

autora para postular administrativamente em 30 dias, com prazo de 90 dias 

para a análise do INSS, para fins de adequação à sistemática definida no 

dispositivo do voto emanado da Corte Suprema. 2. Agravo de Instrumento 

desprovido. (TRF1 - AG 0021876-55.2014.4.01.0000, DESEMBARGADOR 

FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 

27/02/2020 PAG.)” Assim, forçoso reconhecer a ausência de pretensão 

resistida à concessão do benefício previdenciário, implicando no 

indeferimento da petição inicial, por falta de interesse processual (CPC, 

artigo 330, inciso III). Ex positis, com fulcro nos artigos 330, inciso III e 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. 

Sem custas e verba honorária. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004824-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT10108-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO PROCON MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Vistos em correição. Trata-se de mandado de segurança, com pedido 

liminar, impetrado por Empreendimentos Pague Menos S/A contra ato 

acoimado ilegal perpetrado pelo Diretor do Procon Municipal de Várzea 

Grande. Aduz que exerce atividade no ramo de farmácia e em suas lojas 

comercializa produtos alheios à categoria dos fármacos, como os óculos 

para presbiopia com graus padronizados, os quais foram objeto de 

apreensão pelo Procon do Município de Várzea Grande, no dia 

16/01/2020. A mercadoria apreendida foi retida pela equipe de fiscalização 

por estar sendo comercializada sem a apresentação de prescrição 

médica. Para o impetrante, a comercialização dos óculos de grau mínimo, 

sem a necessidade de apresentação da prescrição médica, encontra 

previsão legal na Portaria n. 73/1995, editada pela Secretaria de Vigilância 

Sanitária, de modo que a apreensão da mercadoria afigura-se ilegal. Ao 

final, afirmando a presença dos requisitos legais, pugnou pela concessão 

de liminar, a fim de que “[...] sejam liberadas as mercadorias da impetrante 

para sua devida comercialização EM TODAS AS LOJAS DA IMPETRANTE 

NO MUNUCÚPIO DE VÁRZEA GRANDE, com os seguintes CNPJ: A – 

06.626.253/0519-02, Avenida Couto Magalhães 1098, bairro Centro, CEP: 

78.110-400; B - 06.626.253/0985-34, Avenida Couto Magalhães, 2525, 

Bairro Centro Norte, CEP:78.111-400; C – 06.626.253/0718-49, Avenida 

Vereador Jorge Witzak, 25, Quadra 02, Bairro Domingos Sávio, 

CEP:78.118- 060; D – 06.626.253/0983-72, Avenida Alzira Santana, 450, 

Loteamento Nova Várzea Grande, CEP; 78.135-626”. A inicial foi instruída 

com documentos. É o relatório. Fundamento e decido. A concessão de 

mandado de segurança submete-se ao requisito indispensável da 

comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5º, inciso 

LXIX, da Constituição e artigo 1º da Lei n. 12.016/2009. Por outro lado, a 

nova Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, inciso III, que 

o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa forma, 

deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 

medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora. O primeiro, relevância do fundamento do pedido, 

encontrar-se-á presente quando estiver patente o direito líquido e certo do 

Impetrante, materializado na presença de relevante argumentação e prova 

pré-constituída dos fatos que lesionam direito seu, decerto que caso 

fosse julgado imediatamente o mandado de segurança haveria “[...] alta 

probabilidade de ganho de causa a partir das alegações e do conjunto 

probatório já trazido com a inicial” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. 

Mandado de Segurança. Comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 

5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 67). O segundo, ineficácia da medida, equivale à “[...] 

necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão final 

da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de 

segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Opus cit., p. 67). 

Analisando a prova material apresentada pela impetrante, notadamente o 

Auto de Apreensão n. 003/2020, observo que a retenção da mercadoria 

ocorreu pelo seguinte fundamento: “Comercialização de vidros 

oftalmológicos sem receita médica” (ID n. 29218292). A Resolução n. 

73/1995, editada pela Secretaria de Vigilância Sanitária, estabelece que a 

comercialização de óculos para presbiopia poderá ser realizada 

independente de receita médica, em quaisquer estabelecimentos 

comerciais, desde que atendidos os requisitos legais, a saber: Art. 1º – 

Estão dispensados de registro no Ministério da Saúde os óculos para 

presbiopia com graus padronizados, em conformidade com o disposto no 

parágrafo único do artigo 35 do Decreto 79.094 de 05 de janeiro de 1977. 

Art. 2º – Os óculos para presbiopia referidos nesta Portaria são 

exclusivamente aqueles fabricados em plástico injetável transparente, 

contendo as seguintes especificações técnicas: I – Graduação de 0,25 em 

0,25 dioptrias a partir + 1,0 até no máximo + 4,5 dioptrias; II – Lentes 

esféricas positivas; III – Distâncias pupilares de 62 mm + 4mm; IV – 

Inexistência de ondulações ou cilindricidade do centro da lente até 1 

milímetro de suas bordas V – Inexistência de “cantos vivos” nas lentes 

injetadas em peça única. Parágrafo único – A verificação das 

especificações técnicas referidas neste artigo, poderá ser realizada por 

ocasião de análise de controle ou análise fiscal efetuada pelos órgãos 

competentes de vigilância sanitária, conforme dispõe o artigo 161 do 

decreto nº 79.094, de 05 de janeiro de 1977. Art. 3º – Atendidas as 

disposições desta Portaria, a comercialização de óculos para presbiopia 

poderá ser realizada independente de receita médica em quaisquer 

estabelecimentos comerciais. Parágrafo único – A inobservância das 

disposições desta Portaria configura infração à legislação sanitária 

federal, sujeitando o fornecedor do produto às sanções previstas na Lei 

nº 6.437, de 2 de agosto de 1977. No caso vertente, não ficou 

evidenciado que os óculos de grau mínimo apreendidos pelo Procon do 

Município de Várzea Grande atendiam às especificações técnicas 

constantes no artigo 2º da Resolução n. 73/1995/SVS. A despeito, não 

basta que a graduação dos óculos seja mínima (de 0,25 em 0,25 dioptrias 

a partir + 1,0 até no máximo + 4,5 dioptrias), sendo necessário, outrossim, 

que os óculos sejam fabricados em plástico injetável transparente, que as 

lentes sejam esféricas positivas, que as distâncias pupilares de sejam de 

62 mm + 4 mm, que inexistam ondulações ou cilindricidade do centro da 

lente até 1 milímetro de suas bordas, assim como de “cantos vivos” nas 

lentes injetadas em peça única. Assim, considerando que a 

comercialização dos óculos para presbiopia, sem prescrição médica, é 

condicionada ao atendimento das especificações técnicas contidas no 

artigo 2º da Resolução n. 73/1995/SVS, o que não foi demonstrado nestes 

autos, prevalece a necessidade de apresentação de prescrição médica 

para a venda de óculos de grau, ainda que mínimo, nos termos do Decreto 

n. 20.931/1932 e Decreto-Lei n. 24.492/1934. A propósito: “MANDADO DE 

SEGURANÇA – Empresa que comercializa óculos para presbiopia – 

Pretensão voltada a afastar qualquer óbice administrativo no que toca à 

comercialização de seus produtos – Descabimento – Inexistência de 

qualquer ato administrativo obstativo do direito da impetrante, o que implica 

na ausência de interesse processual – Legitimidade para discutir a 

questão dos autos que pertence aos clientes da impetrante (farmácias e 
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drogarias) – De outro modo, descabida a livre comercialização dos óculos 

para presbiopia para o consumidor final, sendo indispensável a 

apresentação de prescrição médica pelo cliente e a presença de 

profissional competente no estabelecimento comerciante – Precedentes 

desta Corte de Justiça. Denegação da segurança mantida. Recurso 

improvido. (TJSP - Apelação Cível 1011737-33.2014.8.26.0053; Relator (a): 

Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro 

Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data 

do Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)” Assim, 

considerando a aparente regularidade da conduta da autoridade coatora, 

tem-se por ausente o fumus boni juris, exigido para a concessão da 

liminar. INDEFIRO a medida liminar postulada. Notifique-se a autoridade 

coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (Lei n. 

12.016/2009, artigo 7º, inciso I). Ciência ao órgão de representação judicial 

da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no writ (Lei n. 12.016/2009, 

artigo 7º, inciso II). Abra-se vista dos autos ao representante do Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias (Lei n. 12.016/2009, 

artigo 12). Transcorrido in albis o prazo para manifestação, 

independentemente da apresentação de parecer, façam-me os autos 

conclusos para sentença (Lei n. 12.016/2009, artigo 12, parágrafo único). 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000715-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000715-12.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: INACIO BARROS EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos em correição. 

Avulta-se dos autos que os valores devidos pela Executada foram 

devidamente adimplidos (Id. 22298448 e 22298449), tendo sido expedido o 

alvará para levantamento do valor da execução (Id. 22444776 e 

22444783), inexistindo manifestação do exequente sobre eventual saldo 

remanescente pendente de pagamento (Id. 23133048), não havendo 

razões para o prosseguimento da fase de execução. É a síntese do 

necessário. Decido. Ante o adimplemento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009998-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ADRIANO JORGE TORTOLA (IMPETRANTE)

COMERCIO DE BEBIDAS EMPORIO 71 EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO (IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009998-88.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: COMERCIO DE BEBIDAS 

EMPORIO 71 EIRELI, SERGIO ADRIANO JORGE TORTOLA IMPETRADO: 

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

PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO Vistos em correição. 

Analisando os autos, constata-se que a impetrante pugnou pela 

desistência do presente mandamus. Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe. P.R.I.C. 

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema. Wladys R. Freire do 

Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001394-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIMA LIMAO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

SUZETE JENSEN LINHARES FUMES (EXECUTADO)

JULIANA LINHARES FUMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SILVA MACHADO OAB - MT19842-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001394-80.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: LIMA LIMAO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, 

SUZETE JENSEN LINHARES FUMES, JULIANA LINHARES FUMES Vistos em 

correição. O exequente pleiteia a extinção do processo, ante a quitação 

dos débitos pela parte executada. É a síntese do necessário. Decido. Ante 

o adimplemento da obrigação, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios. 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 R. Freire do 

Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004322-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AGATA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANCA CABRAL (AUTORIDADE COATORA)

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004322-62.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: MARIO AGATA IMPETRADO: 5 

CIRETRAN DE VARZEA GRANDE AUTORIDADE COATORA: THIAGO 

FRANCA CABRAL Vistos em correição. Analisando os autos, constata-se 

que o impetrante pugnou pela desistência do presente mandamus. 

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios. Arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de praxe. P.R.I.C. Várzea Grande/MT, data registrada no 

Sistema. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003911-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003911-19.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: EVERALDO JOSE DA SILVA 

IMPETRADO: DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. 

Analisando os autos, constata-se que o impetrante pugnou pela 

desistência do presente mandamus. Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe. P.R.I.C. 

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema. Wladys R. Freire do 
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Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002244-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTINA LUCENI VAZ SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002244-37.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: VICENTINA LUCENI VAZ 

SALES Requerido: EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que manifeste sobre o laudo pericial, 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, 28 de abril de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002852-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL (REU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA OAB - MT20789/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002852-93.2020.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

CÍVEL (65) Requerente: AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

requerida para, querendo, no prazo de trinta dias, juntar contrarrazões ao 

recurso tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 28 de abril de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1014274-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA OAB - MT27069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. K. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014274-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JANAINA ALVES, POLICIA 

JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: DAISY 

KATIELLY MESSIAS DE SOUSA Vistos etc. Trata-se de medidas protetivas 

de urgência deferidas em favor da requerente nos moldes da Lei 

11.340/06. As medidas protetivas de urgência foram deferidas pelo prazo 

de 06 (seis) meses, a contar da data de sua concessão, caso a 

requerente desejasse a sua manutenção, deveria comparecer a este 

Juízo Especializado no prazo de 05 (cinco) dias e fazer o requerimento 

para tal, sendo o seu silêncio entendido como renúncia tácita. Entretanto, 

observa-se que já transcorreram mais de 06 (seis) meses desde a sua 

concessão, bem como a requerente deixou transcorrer o prazo para se 

manifestar acerca da continuidade das medidas protetivas, conforme a 

certidão do decurso de prazo exarada pela Senhora Gestora Judiciária, 

configurando-se, assim, a renúncia tácita da requerente no 

prosseguimento do presente feito. Por todo o exposto, homologo a 

renúncia tácita, REVOGO as medidas protetivas de urgência, outrora 

deferidas no presente feito, e JULGO EXTINGO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “c”, do 

Código de Processo Civil. Comunique-se à Delegacia Especializada esta 

sentença, servindo esta como oficio. Trasladem-se as principais peças 

destes autos para o respectivo Inquérito Policial, se houver. Transitada em 

julgado, certifique-se. Após, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se. Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Várzea Grande - MT, 

27 de abril de 2020. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 581358 Nr: 10069-44.2019.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AERLISON ALONSO DE SOUZA 

SILVA - OAB:23786/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT 6.486-B

 ...Assim, em que pese os argumentos lançados pela defesa do acusado, 

verifico que não há ocorrência de modificação fática ou jurídica capaz e 

afastar os fundamentos da Prisão Preventiva, demonstrando-se, ainda, a 

sua necessidade.No mais, tendo em vista as circunstancias, a gravidade 

dos delitos praticados e o perfil social do acusado, afasto a possibilidade 

de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não 

surtirão efeitos práticos.Por fim, constato que o pleito formulado não 

trouxe aos autos novos fundamentos que permitam a reanálise da 

decisão, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Diante de 

tais fatos, verifico que ainda se encontram presentes os requisitos e 

fundamentos para a manutenção da prisão preventiva de Anderson 

Juliano do Nascimento, uma vez que, apesar dos argumentos lançados 

pela defesa, a custódia cautelar do acusado se faz necessária para 

garantir a ordem pública, sendo permitida pois o acusado é reincidente, 

conforme dispõe o artigo 313, II, CPP..Destarte, pelos motivos explicitados, 

considerando que não houve qualquer alteração fática e em consonância 

com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pleito da defesa e MANTENHO a 

prisão preventiva do acusado ANDERSON JULIANO DO 

NASCIMENTO.TENDO EM VISTA QUE O ACUSADO CONSTITUI 

ADVOGADO PARTICULAR, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO, DÊ-SE 

VISTA DOS AUTOS PARA A DEFESA CONSTITUÍDA, A FIM DE QUE SE 

MANIFESTE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SE RATIFICA OU RETIFICA A 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA PELA DEFENSORIA 

PÚBLICA.Com o fim do prazo, com ou sem a manifestação da defesa 

constituída, venham-me os autos conclusos.Ciência ao MPE e Defensoria 

Pública.Cumpra-se com urgência, uma vez que se trata de acusado 

preso.Várzea Grande/MT, 24 de abril de 2020.Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 577341 Nr: 8022-97.2019.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AERLISON ALONSO DE SOUZA 

SILVA - OAB:23786/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-A/MT

 Código: 577341

Vistos.
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Trata-se de Ação Penal tendo como acusado Anderson Juliano do 

Nascimento.

Devidamente citado, o acusado manifestou o desejo de ser assistido pela 

Defensoria Pública, conforme informado pelo Sr. Oficial de Justiça via 

e-mail no dia 04/04/2020.

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação.

Entretanto, o acusado constituiu Defesa Paricular (procuração assinada 

no dia 17/04/2020).

Dessa forma, tendo em vista que o acusado constitui advogado particular, 

conforme procuração em anexo, dê-se vista dos autos para a defesa 

constituída, a fim de que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, se 

ratifica ou retifica a resposta à acusação apresentada pela Defensoria 

Pública.

Com o fim do prazo, com ou sem a manifestação da defesa constituída, 

venham-me os autos conclusos.

Ciência ao MPE e Defensoria Pública.

Cumpra-se com urgência, uma vez que se trata de acusado preso.

Várzea Grande/MT, 24 de abril de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 576345 Nr: 7497-18.2019.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AERLISON ALONSO DE SOUZA 

SILVA - OAB:23786/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-A/MT

 Código: 576345

Vistos.

Trata-se de Ação Penal tendo como acusado Anderson Juliano do 

Nascimento.

Devidamente citado, o acusado manifestou o desejo de ser assistido pela 

Defensoria Pública, conforme informado pelo Sr. Oficial de Justiça via 

e-mail no dia 04/04/2020.

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação.

Entretanto, o acusado constituiu Defesa Paricular (procuração assinada 

no dia 17/04/2020).

Dessa forma, tendo em vista que o acusado constitui advogado particular, 

conforme procuração em anexo, dê-se vista dos autos para a defesa 

constituída, a fim de que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, se 

ratifica ou retifica a resposta à acusação apresentada pela Defensoria 

Pública.

Com o fim do prazo, com ou sem a manifestação da defesa constituída, 

venham-me os autos conclusos.

Ciência ao MPE e Defensoria Pública.

Cumpra-se com urgência, uma vez que se trata de acusado preso.

Várzea Grande/MT, 24 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: 1010974-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FALLER TEIXEIRA OAB - MT24552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010974-95.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SONIA CRISTINA 

MANGONI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA FALLER TEIXEIRA 

POLO PASSIVO: BANCO BMG 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: 13:40 , 

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: 1016774-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CABRAL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Manifeste-se a parte AUTORA, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação a 

petição de ID 31508285.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019066-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE MAGALHAES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte DEVEDORA para, QUERENDO, efetuar 

VOLUNTARIAMENTE o PAGAMENTO do quantum devido, conforme cálculo 

juntado pela parte credora, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da 

multa de 10% (dez por cento), consoante dita o § 1º e ss do art. 523 do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003969-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003969-22.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/06/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 28/04/2020 

07:54:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003969-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003969-22.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/06/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 28/04/2020 

07:55:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006371-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS ZEFERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006354-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIA REGINA PINHO BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 13/11/2019 13:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006354-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIA REGINA PINHO BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte AUTORA, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação a 

petição de ID. 31543894.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004648-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE PAULA BARROS COSTA (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))

 

Processo n. 1004648-22.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 28 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

28/04/2020 09:13:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020578-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CONTTI NABARRETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte AUTORA em relação a petição de ID 31546966.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016756-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1016756-20.2019.8.11.0002 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) EXEQUENTE: ANTONIO 

ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - MT10168-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, ID 31551894 - Recurso de sentença, no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA 

CANDINE RAMOS ARANTES 28/04/2020 09:20:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012302-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE FIGUEIREDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012302-94.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

FELICIANO LYRA MOURA - MT15758-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, 28 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

28/04/2020 09:39:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009836-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 
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VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009836-93.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 28/04/2020 

09:40:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003332-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON NUNES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA DIAS OAB - MT18133/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003332-71.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REU: GUSTAVO 

HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417-A, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 28 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

28/04/2020 09:41:19

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)

 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, 

para juntar documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias. A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015064-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ROSANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a Intimação da parte AUTORA, para, querendo, se manifestar, no 

prazo legal, acerca da IMPUGNAÇÃO oposta no ID 31553517.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010986-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELY GOMES DE ARRUDA (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. 1010986-12.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GRACIELY 

GOMES DE ARRUDA 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 Data: 

16/06/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 28 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: 1010989-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE PIMENTEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010989-64.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TRINDADE 

PIMENTEL DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 16/06/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 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: 1009698-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA QUINTINO BASEGGIO (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))

 

Manifeste-se a parte AUTORA em relação a petição de ID 31574036.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011246-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALONSO DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/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))

 

Manifeste-se a parte AUTORA, em relação a petição de ID 31575219.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011246-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALONSO DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/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))

 

Manifeste-se a parte AUTORA, em relação a petição de ID 31575219.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004872-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE L V DE OLIVEIRA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 303 de 389



FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (TESTEMUNHA)

 

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: 

1004872-91.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, cumprir na íntegra o despacho de ID 31066699 (Emenda 

a inicial). Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 

28/04/2020 11:42:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016487-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO ACIOLI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA NORATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA BEATRIZ VAZ (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001743-44.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se ao AR NEGATIVO (ID 31558285), indicando 

endereço atualizado, sob pena de arquivamento. Assinado 

eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 28/04/2020 12:10:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020635-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte contrária ITAU UNIBANCO S/A, para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005518-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE CAMPOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005518-67.2020.8.11.0002 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 28/04/2020 12:14:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005585-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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: 

1005585-32.2020.8.11.0002 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 28/04/2020 12:21:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006209-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZETA DIGITAL LTDA - ME (REU)

ANDREIA FONTES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006209-81.2020.8.11.0002 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 28/04/2020 12:28:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CARVALHO DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CARVALHO DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006211-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ALEX CAMPOS COSTA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006211-51.2020.8.11.0002 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 28/04/2020 13:07:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006213-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATÃ 24HORAS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006213-21.2020.8.11.0002 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 28/04/2020 13:10:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006468-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR MAURICIO POSSELT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI (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: 

1006468-76.2020.8.11.0002 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 28/04/2020 13:15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006814-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH BRASIL SEGUROS S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006814-27.2020.8.11.0002 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 28/04/2020 13:18:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007075-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINICE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(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: 

1007075-89.2020.8.11.0002 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 28/04/2020 13:23:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007261-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TONNY ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLON SALES OAB - MT16094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007261-15.2020.8.11.0002 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 28/04/2020 13:27:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007348-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA DE AGUIAR FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1007348-68.2020.8.11.0002 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 28/04/2020 13:32:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007493-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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CASSIA MARQUES SOUZA DA MATTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REU)

 

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: 

1007493-27.2020.8.11.0002 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 28/04/2020 13:34:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007689-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FF PRODUTOS DE BORRACHARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PASTRELLO DE SOUZA (REQUERIDO)

VLR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP (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: 

1007689-94.2020.8.11.0002 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 28/04/2020 13:48:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014167-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL GUIA DE ASSUNCAO OZAKI (INTERESSADO)

ANGELO MASSAHARU OZAKI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (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: 

1014167-55.2019.8.11.0002 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 28/04/2020 14:08:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011001-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011001-78.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

AMORIM DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI 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 Data: 

16/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 28 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: 1004713-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA MORAES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004713-17.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o deposito realizado ID 31590375 - Petição, 

pugnando o que entender de direito, em caso de concordância informar 

dados bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 

28 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE 

RAMOS ARANTES 28/04/2020 14:23:33

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018215-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

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: 

1018215-57.2019.8.11.0002 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 28/04/2020 14:26:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020502-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA DOMINGUES REGO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1020502-90.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 28 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

28/04/2020 14:43:22

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010969-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCI PEREIRA TEIXEIRA OAB - MT21303/O (ADVOGADO(A))
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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 DESPACHO Processo: 

1010969-73.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS CESAR DOS 

SANTOS REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de 

Processo Civil, para juntar documento que comprove a inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito – devendo ser a consulta de balcão 

SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e SCPC (retirada nas Associações 

Comerciais), emitido em no máximo 60 (sessenta) dias, pois os extratos 

juntados no id. 31571583 estão juntados incompletos. A não apresentação 

do documento na forma ora determinada implicará em indeferimento da 

inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). Após o decurso do prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009582-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMY CHAGAS TEIXEIRA (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: 

1009582-57.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), caso 

queira manifestar-se acerca do MOV. retro, requerendo o que entender de 

direito. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

28/04/2020 14:46:22

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010991-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010991-34.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ANTONIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. INTIME-SE a parte 

autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 321, Parágrafo Único do NCPC/2015, colacionando aos autos, 

PROCURAÇÃO ASSINADA a ROGO e SUBSCRITA por DUAS 

TESTEMUNHAS, em analogia ao que dispõe o art. 595 do Código Civil, sob 

pena de indeferimento da inicial. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020935-94.2019.8.11.0002

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:

KEILA FONSECA GOMES (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: 

1020935-94.2019.8.11.0002 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 

28/04/2020 15:10:45

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020935-94.2019.8.11.0002

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:

KEILA FONSECA GOMES (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: 

1020935-94.2019.8.11.0002 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 

28/04/2020 15:21:24

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020947-11.2019.8.11.0002

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:

ELIANA CRISTINA DOS SANTOS (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: 

1020947-11.2019.8.11.0002 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 

28/04/2020 15:35:30

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020969-69.2019.8.11.0002

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:

ELIANA MEIRA MARTINS 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: 

1020969-69.2019.8.11.0002 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 

28/04/2020 15:46:36

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020973-09.2019.8.11.0002

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:

SIRLANDE OLIVETE MAIERON (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020973-09.2019.8.11.0002 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: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 28/04/2020 15:56:18

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)

 

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: 

1021015-58.2019.8.11.0002 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: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 28/04/2020 16:00:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011026-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1011026-91.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLOS 

BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VINICIUS RAMOS BARBOSA POLO PASSIVO: MARCELO 

DA SILVA 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: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 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: 1021018-13.2019.8.11.0002

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:

JULIANO FERNANDO 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: 

1021018-13.2019.8.11.0002 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 

28/04/2020 16:28:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011030-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE DO NASCIMENTO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011030-31.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BRUNO FELIPE 

DO NASCIMENTO MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

16/06/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 28 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: 1011033-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011033-83.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:REINALDO 

AMERICO ORTIGARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REINALDO 

AMERICO ORTIGARA POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 16/06/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 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: 1021021-65.2019.8.11.0002

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:

BRUNO SOARES DE MACEDO (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: 

1021021-65.2019.8.11.0002 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 

28/04/2020 16:42:03

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021023-35.2019.8.11.0002

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:

CHARLIE DA SILVA FIGUEIREDO (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: 

1021023-35.2019.8.11.0002 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 

28/04/2020 16:50:27

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021024-20.2019.8.11.0002

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:
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LUCIAN GODINHO NICOLODI (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: 

1021024-20.2019.8.11.0002 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 

28/04/2020 16:57:06

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021025-05.2019.8.11.0002

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:

CARLOS HENDRIGO RAMOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1021025-05.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

28/04/2020 17:08:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011045-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011045-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:QUEILA 

CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA SOUSA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II 

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: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 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: 1004991-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ANTONIO FERNANDES (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: 

1004991-18.2020.8.11.0002 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: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 28/04/2020 17:11:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005833-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES 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: 

1005833-95.2020.8.11.0002 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: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 28/04/2020 17:13:27

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012559-22.2019.8.11.0002

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:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (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: 

1012559-22.2019.8.11.0002 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: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 28/04/2020 17:15:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011049-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIZANDRA MARIA GRIGGI DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS OAB - AP1470-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1011049-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LIZANDRA 

MARIA GRIGGI DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO FRANCO DE CAMPOS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 16/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 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: 1020971-39.2019.8.11.0002

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:

ROSANGELA MARIA 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: 

1020971-39.2019.8.11.0002 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: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 28/04/2020 17:18:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020139-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA EMANUELE ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

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

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020139-06.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Cancelada. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 28/04/2020 17:23:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011063-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA MAITAN (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:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011063-21.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCIA 

APARECIDA MAITAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BV FINANCEIRA 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 Data: 16/06/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008902-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1008902-72.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - 

ME EXECUTADO: MARIA APARECIDA DA SILVA Vistos etc. O presente 

feito encontra-se em fase de execução de sentença. Realizada a penhora 

de veículo (id. 29331239), a exequente requer nova penhora on line via 

sistema BacenJud (id. 30556503). É breve relato. Decido. Inicialmente, 

defiro o pedido de bloqueio de valores via BacenJud, sendo o resultado 

parcialmente positivo. Em caso de AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte 

DEVEDORA ou havendo CONCORDÂNCIA com os VALORES 

PENHORADOS, EXPEÇA-SE, então, o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valores seja para 

a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que 

tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para 

o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’. Ante o prosseguimento da 

execução, reitero a INTIMAÇÃO da parte exequente para se manifestar 

sobre a penhora de veículo anteriormente 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 no prazo legal. Caso 

a parte exequente não forneça os dados solicitados e não indique outros 

bens à penhora, retornem os autos conclusos para extinção. Por se tratar 

de execução de título extrajudicial, designe-se audiência de conciliação, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Às providências. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009842-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANO VILMAR ZBORALSKI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

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: 

1009842-03.2020.8.11.0002. TESTEMUNHA: ESTEFANO VILMAR 

ZBORALSKI TESTEMUNHA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Diante da informação (id. 31589110) de 

descumprimento da liminar deferida (id. 30924864), determino que a 

reclamada IMEDIATAMENTE RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica, conforme determinado: 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 LIGUE ou RELIGUE 

imediatamente a energia do local locado em nome de CLAUDEMIRCIO 

CORREIA FERNANDES EPP, conforme pugnado. Fixo a multa pelo 

descumprimento da decisão, como suscitado, em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), não ultrapassando o limite de R$ 10.000,00. A presente decisão 

vale com mandado, devendo ser cumprido no plantão, se necessário. 

Cumpra-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010974-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FALLER TEIXEIRA OAB - MT24552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG 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: 

1010974-95.2020.8.11.0002. AUTOR: SONIA CRISTINA MANGONI 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO 

COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que é 

funcionário público e firmou um contrato de renegociação de dívida em 

janeiro/2016 para pagamento do BMG CARD em 48 (quarenta e oito) 

parcelas a serem descontadas diretamente em sua folha de pagamento 

(R$ 423,24 – quatrocentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos) 

através da fatura de cartão de crédito, quitando em janeiro/2020, mas os 

descontos continuam, e tentando resolver administrativamente não obteve 

sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que a parte 

requerida suspenda os descontos questionados, sob pena de multa diária 

de R$ 100,00 (cem 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 cópia de sua ficha financeira (id. 31575844), fatura 

referente ao mês de janeiro/2020 com desconto da parcela 48/48 (id. 

31575849), bem como a continuação dos descontos (id. 31575851), 
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coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o deferimento 

liminar. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, DETERMINO A SUSPENSÃO dos 

descontos questionados, até ulterior deliberação, sob pena 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 por 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: 1010197-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAJONERE CONCEICAO DE MAGALHAES EIRELI - ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010197-13.2020.8.11.0002. REQUERENTE: REINALDO PINHEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: MAJONERE CONCEICAO DE MAGALHAES EIRELI - ME 

- ME Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial de id. 31177850. Trata-se de 

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, aduzindo a parte 

autora que em 30.08.2016 entregou ao requerido o veículo Motocicleta – 

Modelo HONDA/CG 125 FAN, Ano/Modelo 2008, Placa NJO 3528 – Cor 

Preta – RENAVAN 116407042 – Chassi 9C2JC30708R751717, como parte 

de pagamento de outra moto, ficando o requerido com o documento para 

efetivar a transferência, mas não o fez, afirmando existir dívidas de IPVA 

e multas em seu nome, que só não foram lançados na dívida ativa por ter 

quitado antes, pois possui uma empresa e não pode ter seu nome com 

restrição na SEFAZ, afirmando que tentou resolver administrativamente, 

não obtendo sucesso. Desta forma, requer seja determinado a 

transferência de titularidade do veículo, no prazo de trinta dias, sob pena 

de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Decido. No presente caso, o 

provimento antecipatório da forma pleiteada se confunde com o mérito, 

sendo sensato e recomendável aguardar o encaminhamento processual, 

assegurando à requerida o salutar contraditório sobre os fatos. Ainda, em 

pesquisa ao Sistema RENAJUD constata-se que a propriedade da moto 

suscitada está em nome de CICERO FERREIRA DE ALENCAR. Apesar 

disso, compulsando os autos, a parte autora juntou o boletim de 

ocorrência narrando os fatos (id. 31148650), documento de arrecadação 

referente a CDA em nome do autor (id. 31148653), os recibos de 

pagamento (id. 31148655), certificado de registro da moto (id. 31148656), 

extrato de IPVA (id. 31148659). Neste contexto, necessária a instauração 

do contraditório para maior segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO 

HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, 

se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se 

aguarde a sessão de conciliação e o regular encaminhamento processual, 

assegurando a parte requerida o regular contraditório sobre os fatos 

descritos. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine 

litis, eis que ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o 

indispensável contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro 

a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 

artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento da parte reclamada à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo por 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: 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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010950-67.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDINEIA DOS SANTOS 

MEDEIROS REQUERIDO: ELIESER DA SILVA LEITE, ILZA PEREIRA DA 

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

Vistos, etc. Trata-se de AÇAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE 

DEBITO c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO, aduzindo a 

parte autora que era locatária do imóvel onde está localizada a UC 

6/2232691-2 cuja titularidade foi transferida para seu nome, afirmando que 

por problemas pessoais rescindiu o contrato antecipadamente, assumindo 

o locador a responsabilidade de transferir a titularidade para o nome da 

nova inquilina, se surpreendendo ao ser informada que seu nome está 

negativado pela ENERGISA, entrou em contato com o locador e ambos 

foram até a concessionária tentar efetivar a transferência das faturas 

para a suscitada inquilina, mas sem obter sucesso, e em contato com 

esta, que ora também é parte requerida, não consegue resolver o 

problema, sendo que nenhum dos dois assume a dívida e enquanto isto 

seu nome continua negativado. Desta forma, requer seja determinado à 
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parte requerida que suspenda os débitos em nome da autora constante na 

UC nº 6/2232691-2 até o julgamento de mérito, bem como que seja 

expedido oficio para que proceda à suspensão da cobrança perante os 

órgãos restritivos de credito, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$200,00 (duzentos reais). Decido. Analisado os autos, verifico 

que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, 

neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o 

mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, 

porquanto se constata pelo extrato balcão SPC juntado (id. 31557192) a 

existência de outro apontamento que não o questionado (ELETROKASA), 

além dos fatos narrados dependerem de prova em instrução ainda a ser 

efetivada, garantindo-se o contraditório necessário, a propiciar maior 

segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que 

ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável 

contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos 

prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), excepcionalmente 

conclamo as partes, independente da audiência de conciliação, a 

comparecer espontaneamente aos autos para apresentar proposta de 

acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar contestação, 

impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos processuais, 

de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à 

celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da 

suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso de 

ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007171-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007171-41.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA 

E SOUZA Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial. A parte 

exequente, diante da não localização de bens penhoráveis, requer nova 

penhora via sistema BacenJud (id. 28928098). É breve relato. Decido. 

Inicialmente, defiro a penhora on line, entretanto, restou infrutífera. Assim, 

procedo à busca de veículos via Sistema Renajud, que também não obteve 

êxito. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações 

perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. A presente ação foi distribuída há vários meses e até o 

momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, muito 

embora este Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação, sendo esta 

a terceira tentativa de bloqueio on line. Em análise dos autos, constata-se 

que por mais de uma vez tentou-se a expropriação de bens da parte 

executada, contudo, todas restaram infrutíferas. Isto posto, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão 

da Certidão de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no 

momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em 

conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade. Determino, desde já, o arquivamento do feito com 

baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento 

da providência acima. Juntem-se os extratos respectivos. Intimem-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005786-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FELICIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1005786-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDSON FELICIANO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Noticiou o 

autor que é cliente da parte requerida que no dia 28/07/2017, refinanciou 

02 (dois) contratos de empréstimos que possuía, sendo: 1 - Cédula de 

crédito bancário no 316748497 no valor de R$ 10.007,66, parcelado em 72 

(setenta e duas) parcelas mensais de R$ 250,00, 2 - Cédula de crédito 

bancário no 316748571 no valor de R$ 6.561,71, parcelado em 72 (setenta 

e duas) parcelas de R$ 164,00. O pagamento da primeira parcela se deu 

no dia 07/09/2017 e a última se dará no dia 07/08/2023 nos 02 (dois) 

contratos, conforme cópias dos mesmos em anexo. Relatou que os 

descontos são efetuados em sua remuneração, porém, foi negativado, no 

valor de R$ 250,00, decorrente da parcela de abril de 2019, que foi 

devidamente paga. Nos pedidos requereu a declaração de inexistência de 

débito 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. 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. Cinge-se a controvérsia 

acerca da existência de cobrança indevida. Insta salientar que existem 

dois contratos ativos o contrato n. 325760134-8, no valor de R$ 250,00 e 

o contrato n. 316748571-7 no valor de R$ 164,00. O contrato. N. 

316748497-5 foi substituído pelo contrato n. 325760134-8, fato 

incontroverso nos autos. Dessa forma, conclui-se que existe apenas um 

contrato ativo no valor mensal de R$ 250,00 e não dois, conforme quis 

sustentar a requerida. Logo, se existe apenas um contrato no valor 

mensal de 250,00 verifica-se que houve pagamento da parcela de 

abril/2019 conforme a folha de pagamento apresentada. É certo que a 

parcela de R$ 250,00 de abril de 2019 não foi englobada no contrato n. 

325760134-8, no entanto, foi pago na vigência do contrato substituído n. 

316748497-5. Id. Num. 21085657 - Pág. 1. Não há duas parcelas de R$ 
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250,00 para o mesmo mês conforme quis convencer a requerida, já que 

ela mesmo confirma a substituição do contrato, isto é, o contrato. N. 

316748497-5 foi substituído pelo contrato n. 325760134-8. A requerida 

afirmou: "Portanto, o desconto ocorrido na folha de abril/2019, no valor de 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) é referente ao primeiro desconto 

do contrato de refinanciamento de n. 325760134-8, ou seja, contrato 

diverso do objeto da negativação”. Todavia, o contrato n. 325760134-8 

tem como primeiro vencimento o dia 07/05/2019, é o que revela o contrato 

anexado no ID. Num. 22430730 - Pág. 4, assim, seria impossível atestar 

que a parcela de abril de 2019 quitada seria proveniente do contrato n. 

325760134-8, conforme relatou a requerida. Em resumo, não é legítimo o 

débito de abril de 2019, a tese da parte requerida não encontra amparo. 

Conclui-se, portanto, que houve cobrança indevida, vez que a parte 

autora provou o desconto, em sua folhar de pagamento, no valor (R$ 

250,00) que gerou a restrição. Sendo assim, a retirada do nome da parte 

autora das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. ID. 

Num. 21955133 - Pág. 4. Não obstante, seja a inscrição indevida, aplica-se 

ao caso o Enunciado da Súmula 385 do STJ, haja vista, a preexistência de 

outras inscrições em nome da parte autora. (Id. Num. 21955133 - Pág. 4). 

O Enunciado da Súmula assevera: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”. No 

caso de devedor habitual que já possui em seu nome inscrições anteriores 

a indenização por danos morais não é devida, pois se entende que nesse 

caso não haveria abalo moral a justificar reparação. Sendo assim, não há, 

no caso em comento, ofensas a serem reparadas. 3. Dispositivo Ante o 

exposto, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA E 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 (R$ 

250,00 duzentos e cinquenta reais) discutido nesta ação; 2) determinar, 

por definitivo, que a parte ré efetue o cancelamento das restrições 

impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) 

conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual 

recurso; Opino pela improcedência da reparação por dano moral. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde 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: 1003224-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON BARRETO GINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELINA XAVIER PEREIRA OAB - MT26570/O (ADVOGADO(A))

LILIANE DOS SANTOS MORAES FERNANDES OAB - MT27858/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1003224-42.2020.8.11.0002 Reclamante: Nilson Barreto Gino 

Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente 

indenização por danos morais, sob o argumento de que no dia 06.11.2019, 

houve a interrupção do fornecimento de sua energia. Afirma que tentou 

solucionar o fato administrativamente, contudo não logrou êxito, tendo 

permanecido sem energia por 27 horas. Assim, requer que a parte 

Requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos 

morais. A parte requerida contesta a parte Requerente alegando que na 

data alegada não houve qualquer suspensão no fornecimento de energia 

da unidade consumidora, conforme histórico de interrupções. Assim 

afirma que não há ato ilícito e que inexiste no presente caso comprovação 

de abalo moral, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos. A 

parte Requerente apresentou impugnação a contestação rechaçando 

todos os argumentos apresentados na contestação. A parte Requerente 

pleiteou o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de 

instrução e julgamento. No contexto dos autos, alega a parte Requerente 

que ficou sem energia entre os dias 06/11/2019, e que tentou por diversas 

vezes que esta fosse restabelecida. A parte Requerida apresentou em 

sua defesa o relatório, afirmando que na data citada não houve qualquer 

interrupção na unidade consumidora da parte Requerente. Desta feita, não 

resta comprovado que houve a efetiva suspensão da energia da parte 

Requerente na data citada. Embora haja a inversão do ônus da prova 

devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte 

Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito, 

pleiteando a realização de audiência com oitiva de testemunhas ou por 

meio de outros meios, como fotos e vídeos. Como a parte Requerente 

deixou de produzir prova que lhe competia, e inexistindo qualquer 

demonstração de que houve a suspensão e que esta lhe causou prejuízos 

de ordem moral, não resta dúvida que inexiste ato ilícito. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 

523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004754-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT20148-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1004754-81.2020.8.11.0002 Promovente: NAYARA 

FERREIRA DA COSTA Promovido: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Mérito Narra a autora que precisou dos 

serviços da Reclamada para transporte aéreo de Cuiabá/MT para a cidade 

de Porto Alegre/RS para participar de um concurso publico na data 

02/12/2018 as 08h00min. Que embarque foi marcado para o dia 

01/12/2018 às 08h40min e chegada ao destino final às 16h35min, 

conforme Voo 3486, todavia, ao chegar no aeroporto recebeu um email de 

que o seu voo havia sido cancelado. Que com muita insistência conseguiu 

ser remanejada para um voo com saída as 11h40min do dia 01/12/2018 

chegando em seu destino final após as 22h. A Reclamada em sua peça de 
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bloqueio no dia do voo da parte Requerente, em razão de um imprevisto de 

manutenção e após a verificação do problema pela equipe responsável, 

foi informado que o voo seria cancelado. Que a aeronave é submetida a 

reparos não programados, como medida de garantia da segurança e 

integridade física dos passageiros. Vale ressaltar que referida 

manutenção não é programada haja vista que o problema técnico 

apontado pela aeronave era imprevisível. Pugna pela ausência de danos 

morais e a consequente improcedência dos pedidos autoral. Pois bem. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste a parte autora. Isto porque, verifica-se que o 

caso em questão, trata-se de autêntica relação de consumo, e não é 

demais lembrar que, neste conflito de interesses, figura, de um lado, uma 

empresa, dotada que é de todas as possibilidades de produção de prova, 

fornecedoras de produtos e de serviços especializados, e de outro o 

particular, que se encontra na categoria de consumidor. Deve-se lembrar 

também das regras do ônus da prova, disciplinadas no artigo 373 do 

código de processo civil, que se destinam aos litigantes do ponto de vista 

de como se devem comportar à luz das expectativas que o processo lhes 

enseja, por causa da atividade probatória. Ao autor incumbe provar o fato 

constitutivo do seu direito, e o réu tem o dever de expor algum fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. São fatos 

incontroversos nos autos: a contratação do devido serviço de transporte 

aéreo operado pela Reclamada, a não realização do voo como 

determinado na data da compra, ausência de motivo justificável e a 

impossibilidade da parte Autora chegar em seu destino final . O voo 

contrato pela Autora seria: - Dia 01/12/2018 às 08h40min e chegada ao 

destino final às 16h35min, conforme Voo 3486. Todavia: A Autora 

embarcou 11h40min do dia 01/12/2018 com destino a cidade de São Paulo, 

e chegada ao destino final (Porto Alegre/RS) apenas às 20h50min do dia 

01/12/2018, sendo que o primeiro voo com destino a cidade de São Paulo, 

atrasou por mais de 1h só vindo a embarcar depois das 13h da tarde e o 

segundo voo de São Paulo até Porto alegre, também atrasou por mais de 

1h, tendo a autora chegado ao seu destino após as 22h do dia 

01/12/2018. Ainda, devo ressaltar que a responsabilidade da Reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados a Reclamante. Além do mais, é 

responsabilidade da prestadora de serviços, tendo em vista a 

hipossuficiência do consumidor em relação à ela, agir com a diligência e 

dar ao seu cliente o amparo necessário em caso de alteração contratual 

por sua culpa exclusiva. Registra-se que nas relações de consumo, 

aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento. No contrato de transporte 

aéreo de passageiros, aplica-se também o Código Brasileiro de 

Aeronáutica, que exclui expressamente a responsabilidade do 

transportador em caso de força maior. Apenas o fortuito externo 

efetivamente comprovado tem o condão de excluir a responsabilidade civil, 

já que o fortuito interno é abrangido pelo Risco do Empreendimento. 

Preterição de embarque decorrente de manutenção não regular, questões 

meteorológicas não comprovadas ou mesmo MANUTENÇÃO NÃO 

PROGRAMADA NA AERONAVE, conforme foi alegado na presente 

demanda, não caracteriza fortuito interno, não eximindo a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, pois compreende no risco 

do empreendimento. A jurisprudência tem entendido que o vício na 

prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizado pelo 

cancelamento de voo ou perda injustificada, é suficiente para ensejar a 

reparação por dano moral, pois implica no retardamento da chegada ao 

destino, fato este que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um 

abalo emocional considerável, notadamente quando não há qualquer aviso 

prévio e plausível. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - PRETERIÇÃO DE EMBARQUE DE 

PASSAGEIRO (CANCELAMENTO DE VOO POR NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE) - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. A preterição de embarque de passageiro, decorrente 

de da necessidade de manutenção não programada da aeronave, fere 

disposições contratuais e regras regulamentares (Resolução 141/2010 da 

ANAC), já que não se trata de hipótese de força maior, gerando 

obrigações tanto de cunho contratual (reacomodação, reembolso ou 

realização do serviço por outra empresa) como extracontratual (dano 

moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no Ag 977.762/SP e TJMT 1ª TR 

3.290/2010). (Procedimento do Juizado Especial Cível, Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Hildebrando da Costa Marques. DJe 

26.11.2014). (destaquei) Da análise detida dos autos, verifiquei a 

ocorrência de ato ilícito indenizável, restando, portanto, fixar o quantum 

devido. Para a fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as 

peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a 

condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para 

CONDENAR a Requerida a pagar a reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) A TÍTULO DE DANOS MORAIS acrescido de juros de mora de 

(1%) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir 

desta data. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003961-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE SOUZA SANTANA (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 Processo: 

1003961-45.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSIMEIRE DE SOUZA 

SANTANA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A parte autora propôs 

ação declaratória de inexistência de débito cumulado com pedido de 

reparação em danos morais. Relatou a parte autora que ficou surpresa 

com inscrição indevida em seu nome que foram inseridas no serviço de 

restrição ao crédito, aduziu desconhecer os débito e negou a relação 

jurídica. Nos pedidos requereu a declaração da inexistência do débito, o 

cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. Na 

contestação, a parte ré afirmou a regularidade dos débitos, alegou que a 

parte autora está inadimplente e que a restrição é legítima. É a síntese dos 
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fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que as provas documentais juntadas são 

suficientes para formar convencimento do juízo, portanto, oportuno se faz 

o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares Atesto que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma 

vez que o extrato de consulta extraído do balcão do serviço de proteção 

ao crédito não é documento essencial, assim não é capaz de afastar a 

análise do mérito, outrossim o extrato apresentado é documento hábil para 

comprovar as restrições em nome da parte autora. Em reforço não há 

afronta aos comandos do art. 319 a 322 do CPC, vez que documentos 

indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência 

impede o julgamento do mérito da demanda, não se confundindo com 

documentos indispensáveis á vitória do autor e, no caso, a parte autora 

todos os documentos pertinentes para o deslinde da causa, portanto 

rejeito a preliminar. Quanto a alegação de incompetência deste Juizado, 

este argumento não se sustenta, já que a parte autora, nos termos do 

artigo 4º, inciso, I, da lei 9.099/95, poderá propor a demanda no local onde 

a ré exerça suas atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, além do que a parte 

ré em sua defesa indica endereço em Várzea Grande como sendo da 

parte autora, portanto, tem-se por rejeitada a preliminar de incompetência 

territorial. Prejudicial de Mérito O termo inicial para a contagem da 

prescrição trienal não é a data da inclusão dos dados da parte Reclamante 

no órgão restritivo de crédito, mas sim a data do conhecimento sobre a 

negativação (Teoria da “actio nata” – ação ajuizável). Segundo o princípio 

da “actio nata”, a ação só nasce para o titular do direito vulnerado quando 

este toma ciência da lesão daí decorrente, iniciando-se a partir de então, o 

curso do prazo prescricional. Desse modo, havendo presunção de que a 

parte autora ajuizou a demanda tão logo tomou conhecimento do fato, sem 

a competente demonstração do contrário pela parte requerida, não há que 

se falar em prescrição. Indefiro a preliminar. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora enquadra-se como destinatária final de prestação de 

serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A controvérsia consiste 

em verificar a ilegitimidade das inscrições inseridas no nome da parte 

autora nos serviços de proteção ao crédito. Afere-se que a parte ré 

defendeu a legitimidade dos débitos, porém não trouxe aos autos provas 

hábeis para atestar a legitimidade da inscrição e da relação jurídica, vez 

que se limitou a apresentar telas sistêmicas. Em consequência, ausente o 

contrato de origem impõe-se o reconhecimento da irregularidade das 

anotações restritivas de crédito promovidas pela ré. Nesse sentido 

caminhou é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

"O print de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar 

a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade 

do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (…) (TJMT, N.U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”. Pelo 

exposto, verifica-se que a parte ré não foi capaz de desincumbir-se do 

ônus probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer. Sendo assim, por ser os 

débitos indevidos a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Ressalta-se que a 

responsabilização do fornecedor de serviço em relação aos vícios 

causados ao consumidor é de ordem objetiva, prescindível de culpa ou 

dolo, nos termos do art. 20 e 22 da legislação consumerista. Temos que 

todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

da existência de culpa. É válido reforçar que constitui obrigação da 

concessionária desempenhar o seu mister com esmero e dada a natureza 

remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não 

podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil 

adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a 

responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 

do referido estatuto substantivo. Quanto ao dano moral, assiste razão a 

parte autora, visto que a indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. No 

caso em tela, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudanças no estado de alma do lesado 

decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, de modo que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” Desse modo, não há fundamentos 

para acolher o pedido contraposto e não evidencio qualquer ato que 

caracterize litigância de má-fé por pate do consumidor, posto que não há 

provas para validar que a parte autora teria alterado a verdade dos fatos, 

dessa maneira não houve ofensas ao disposto no 80 do CPC. É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO REJEIÇÃO 

DAS PRELIMINARES E DA PREJUDICIAL DE MÉRITO E PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) declarar a inexigibilidade do débito 

no valor de R$ 69,87 (sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos); 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições impostas 

no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, decorrente do 

débito em lide; 3) condenar a parte ré a reparação por danos morais no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária, indexada pelo 

INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo; 

4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual 

recurso; Opino, por fim, pela improcedência do pedido contraposto. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e Registrado. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde 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: 1004570-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CALIXTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SENE LUCAS OAB - MT23825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDOIR FABIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1004570-28.2020.8.11.0002 Parte Reclamante: Sebastiao 

Calixto Junior Parte Reclamada: Eldoir Fabiano Da Silva Vistos etc. Deixo 
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de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Do Indeferimento da Inicial A parte 

Requerente ajuizou a presente demanda, tendo a inicial sido distribuída 

com a juntada do comprovante de endereço em nome de terceiro, diante 

disto a parte Requerente foi intimada em 18.02.2020, conforme ID 

29232311, para apresentar no prazo de 15 dias, cópia do comprovante de 

residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no máximo 90 

(noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial, todavia deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. Desta maneira, não cumprida a 

determinação judicial, resta necessário o indeferimento da inicial. Pelo 

exposto, indefiro a inicial em decorrência do não atendimento da 

determinação judicial, pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004639-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PAZZE SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1004639-60.2020.8.11.0002 Parte Reclamante: Patricia 

Pazze Schmidt Parte Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Do Indeferimento da Inicial A parte 

Requerente ajuizou a presente demanda, visando a declaração de 

inexistência de débito, decorrente de um suposto débito indevido, em face 

da parte Requerida. A inicial foi distribuída com a juntada do comprovante 

de endereço em nome de terceiro, diante disto a parte Requerente foi 

intimada em 18.02.2020, conforme ID 29232320, para apresentar no prazo 

de 15 dias, cópia do comprovante de residência ATUALIZADO em NOME 

próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, todavia deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Desta maneira, não cumprida a determinação judicial, resta 

necessário o indeferimento da inicial. Pelo exposto, indefiro a inicial em 

decorrência do não atendimento da determinação judicial, pelo que JULGO 

EXTINTA a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso IV, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015006-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1015006-80.2019.8.11.0002 Reclamante: Clarice Ferreira da 

Silva Reclamada: TIM Celular S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Da Preliminar – Retificação do polo passivo A parte requerida, pugnou pela 

retificação do polo passivo para TIM S.A., devidamente inscrito no 

CNPJ/MF sob o número 02.421.421/0001-11, em razão da incorporação 

das empresas, devendo assim ser admitido o pedido. Deste modo, 

retifique-se o polo passivo da ação, substituindo a empresa TIM CELULAR 

S.A, pela empresa TIM S.A devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o número 

02.421.421/0001-11, como solicitado. Da Preliminar – Requisitos Inicial – 

Inexistência Pretensão Resistida A parte Reclamada alega em sede de 

preliminar que a inicial não preenche os requisitos indispensáveis para a 

propositura da demanda, uma vez que não houve a comprovação da 

pretensão resistida capaz de ensejar os danos morais, pleiteando o 

indeferimento da inicial. Quanto a esta destaco que a inicial preenche os 

requisitos legais, inexistindo qualquer obrigação legal da parte em 

providenciar pedido administrativamente antes do ingresso da ação, assim 

rejeito a preliminar. Da preliminar de Extinção por Litispendência A parte 

Requerida alega que há preliminar de litispendência visto que a parte 

Requerente ingressou com outras duas demandas contra a empresa 

r e c l a m a d a ,  t e n d o  s i d o  a u t u a d a  c o m  o s  n ú m e r o s 

1015009-35.2019.8.11.0002 e 1015008-50.2019.8.11.0002, todavia, as 

demandas versam sobre contratos/negativações diferentes. Desta forma 

rejeito a preliminar. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação ao débito no valor de R$ 107,00 (cento e sete reais), 

que desconhece, pois não firmou contrato com a requerida que pudesse 

gerar o débito questionado. A parte requerida, no mérito contesta a parte 

autora asseverando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

de contrato estabelecido entre as partes, o qual se encontra inadimplente, 

sendo legítimo o apontamento, limitando a se reportar a tal fato, sem 

maiores indagações ou explicações, pugnando ao final pela improcedência 

dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se 

que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento referente a 

serviços prestados que pudessem ser o objeto do apontamento do nome 

da parte autora ao banco de dados de negativação, somente trouxe na 

contestação telas do sistema interno, quais não se revestem de 

imprescindibilidade para a comprovação do alegado. Conquanto tenha a 

parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato 

estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos 

autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar 

no campo de afirmações sem bases sólidas. Conquanto tenha a empresa 

requerida alegado que a dívida advém de serviços devidamente 

prestados, todavia a defesa não foi acostada com nenhum documento que 

pudesse realizar uma prova cabal de suas alegações. O que se constata 

compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se 

que em se tratando de relação de consumo e havendo desconhecimento 

da relação, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer, visto apresentou tão somente telas do seu sistema interno. 

Portanto, não comprovado que os serviços foram regularmente 

proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, fatos que 

neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. No que 
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concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). No entanto, se denota no extrato 

juntado pela parte requerente que possui outros dois apontamentos que 

também foram comandados pela empresa requerida, mas em datas 

posteriores, não sendo possível assim a aplicabilidade do enunciado da 

Súmula 385 do STJ, porém deve ser considerado no momento da fixação 

do quantum indenizatório, vez que ajuizou diversas demandas, quando 

poderia ter ingressado com apenas uma ação para questionar os débitos. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a 

inexistência do débito aqui litigado no valor de R$ 107,00 (cento e sete 

reais), e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais à parte requerente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir do evento danoso –12.06.2019 – data da inclusão do 

débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001688-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO VITOR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1001688-93.2020.8.11.0002 Reclamante: Florisvaldo Vitor de 

Lima Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar Interesse de Agir A parte 

Requerida alega preliminarmente que a parte Requerente não possui 

interesse de agir. Os fatos expostos na preliminar se confundem com o 

mérito. Assim deixo para analisa-los em conjunto. Mérito. Pleiteia a parte 

requerente indenização por danos morais, sob o argumento de que no dia 

20.01.2020, a empresa requerida efetuou o corte no fornecimento de 

energia de forma arbitrária, uma vez que recebeu uma fatura de Dezembro 

de 2019, com valor superior a sua média, e esta se encontrava em debate 

no PROCON, motivo pelo qual alega que que sofreu transtornos que lhe 

geraram abalo moral, em razão de que seu fornecimento de energia foi 

interrompido sem justificativa. A parte requerida contesta a parte 

Requerente alega que a suspensão no fornecimento de energia da 

unidade consumidora nº 6/366152-7, ocorreu de forma legal, uma vez que 

a parte Requerente não efetivou o pagamento da fatura referente ao mês 

de Dezembro de 2019 e que as cobranças são decorrentes da efetiva 

leitura. Deste modo alega que inexiste ato ilícito, bem como alega que a 

parte Requerida não comprovou os seus danos morais, motivo pelo qual 

requer a improcedência dos pedidos. A parte requerente apresentou 

impugnação a contestação rechaçando os argumentos de defesa e 

requerendo a procedência dos pedidos iniciais. Constata-se da 

contestação que a parte Requerida trouxe o histórico de consumo 

comprovando que não realiza a confirmação da leitura da residência da 

parte Requerente desde Novembro de 2018. Assim, reconheço que a 

parte Requerida não efetivou a leitura corretamente, inexistindo, portanto, 

comprovação do consumo pela parte Requerente. No caso em apreço 

constato que mesmo sem a confirmação da leitura a parte Requerente a 

partir de Setembro de 2019 teve uma majoração de mais de 200 kWh, 

inexistindo qualquer explicação para tanto, chegando assim na maior 

fatura cobrada com 774 kWh, o qual foi objeto de Reclamação no PROCON 

e ensejou a suspensão do fornecimento, por consequência a presente 

demanda. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude de a presunção 

passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte 

requerida NÃO juntou qualquer documento referente ao pleno 

funcionamento do relógio da parte Requerente, em contrapartida à parte 

Requerente demonstrou que a cobrança efetivada foi maior do que a sua 

média anterior. Em se tratando de relação de consumo, existindo 

solicitação administrativa para solução de qualquer problema decorrente 

desta relação, deve a fornecedora atender o pedido do consumidor ou 

justificar devidamente a impossibilidade de fazê-lo. O que se constata 

compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se 

que em se tratando de relação de consumo e havendo solicitação de 

solução do problema administrativamente, é incumbência da empresa 

responsável demonstrar de forma incontestável o seu atendimento ou a 

incapacidade de fazê-lo, o que não logrou fazer, visto que deixou de 
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trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

as solicitações foram atendidas, resta evidente a falha na prestação de 

serviços. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente solicitou a solução do problema, contudo nunca 

obteve resposta. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente da 

nossa e. Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROTOCOLOS 

NÃO CONTESTADOS. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE AUSÊNCIA DE 

DIALETICIDADE REJEITADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez concedido o benefício da gratuidade 

judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de 

demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo 

comprovação nos autos de que a parte recorrente possui condições de 

arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a presunção de 

pobreza invocada e acolhida. A energia elétrica é considerada, nos dias 

atuais, um bem essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano 

moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera a simples órbita do 

aborrecimento rotineiro. Concessionária de energia que impugnou os 

protocolos de atendimento indicados pelo consumidor na petição inicial. 

Recurso parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

757344920158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016) (grifo nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em virtude da suspensão da 

energia elétrica realizada. Assim reconhecida a ilegalidade da cobrança da 

fatura, entendo que assiste razão a parte Requerente, motivo pelo qual 

determino que a parte Requerida efetue o refaturamento da conta 

referente ao mês de Dezembro de 2019, pela média dos últimos doze 

meses. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da 

Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 

e condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir da citação – 21.01.2020 – por se tratar de relação 

contratual, por fim, determino o refaturamento da fatura de Dezembro de 

2019, pela média dos últimos doze meses. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007583-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIDES JORGE DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1007583-69.2019.8.11.0002 Reclamante: Valcides Jorge da 

Silva Junior Reclamado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação ao débito no valor de R$ 3.578,99 (três mil quinhentos 

e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), desconhecendo por 

completo o débito, devendo se tratar de cobrança indevida. A parte 

requerida contesta o autor asseverando que o débito ensejador da 

negativação é legítimo colacionando à sua defesa contrato de venda 

financiada no ID nº 24132025, devidamente assinado, bem como 

comprova que o débito foi cedido pela empresa Via Varejo, para a parte 

Requerida, não havendo que se falar em cobrança indevida. Ressalta-se 

que a parte Requerente impugnou a contestação alegando a necessidade 

da realização de perícia grafotécnica, entretanto a olho nu é possível 

constatar que se tratam da mesma assinatura. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos que 

COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, conforme contrato 

de venda financiada devidamente assinado que demonstra a origem do 

débito, constatando assim que a negativação é legítima, tendo em vista 

que o autor não comprovou que nada deve a Via Varejo. Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Friso que a parte Requerente não foi 

notificada da Cessão de Crédito, assim não há como lhe imputar as penas 

de litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 

art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Transitada em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 
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Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002732-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANY SIMONELLI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002732-50.2020.811.0002 Parte Reclamante: Thatiany 

Simonelli Ferreira dos Santos Partes Reclamadas: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do Das 

Preliminares As preliminares arguidas pela Reclamada não têm o condão 

de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito as preliminares. 

Mérito. In casu, aduz a parte requerente que é titular da Unidade 

Consumidora nº 6/1147818-7 e que recebeu faturas acima da média do 

seu consumo regular, como se denota nas faturas de Novembro e 

Dezembro de 2019, com cobranças nos valores de R$ 430,78 

(quatrocentos e trinta reais e setenta e oito centavos) e R$ 569,49 

(quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), que 

considera bem acima da sua média de consumo. Assim requer a 

declaração de inexistência dos débitos, bem como que seja a requerida 

condenada a indenizar o requerente pelos danos morais sofridos em 

razão dos fatos narrados na inicial. A parte requerida em sede de 

contestação alega que a cobrança é devida, pois a fatura questionada foi 

devidamente emitida com base na leitura que constou no medidor da 

Unidade Consumidora da Parte Requerente, o que fatalmente ocasionou 

valor mais elevado, não havendo que se falar em cobrança indevida. A 

parte Requerente impugnou a contestação, refutando todos os 

argumentos da contestação. No presente caso, constato que a cobrança 

das faturas dos meses de Novembro e Dezembro de 2019 possuem valor 

e aproximadamente o dobro do valor da fatura de Julho, mês que antecede 

os aumentos ocorridos a partir de Setembro. Não houve nenhuma 

comprovação por parte da parte Requerida que justificasse tal elevação, 

uma vez que esta sequer trouxe o histórico de consumo, a fim de 

subsidiar a informação de que havia variações neste patamar 

anteriormente e que as leituras foram devidamente realizadas. Caberia à 

parte Reclamada comprovar a legalidade da referida cobrança, razão pela 

qual assiste razão parte Reclamante quanto à cobrança superior ao 

consumo médio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019. Assim 

merece acolhimento do pedido de refaturamento. Por outro lado, o simples 

recebimento de cobrança, ainda que considerada indevida, por si só, não 

é suficiente para a caracterização do dano moral indenizável, devendo 

para tanto serem demonstrados outros prejuízos que a parte Requerente 

possa ter sofrido devido a este fato. Assim, em acurada análise dos 

autos, embora a parte Requerente tenha informado que houve um ato 

lesivo que lhe causou grande constrangimento, em razão do ato ilícito 

praticado pela requerida, não há nos autos nenhuma prova que comprove 

tais argumentos, tendo em vista que a simples cobrança acima da média 

na fatura de energia elétrica, não tem o condão de ensejar a indenização a 

título de dano moral, assim reconheço que, a parte requerente não 

demonstrou qual o abalo moral sofrido, não se desincumbindo do ônus 

probatório que lhe competia por força do art. 373, I do CPC. Eis 

entendimentos jurisprudenciais que amparam a conclusão em questão: 

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - COMPLEXIDADE 

DA CAUSA NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA 

MADURA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURA COM 

BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA 

DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MERO 

ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há necessidade de 

perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide. Ademais, cabia à 

parte recorrida, que detém profissionais habilitados para tanto, elaborar 

laudo que demonstrasse a irregularidade apontada no medidor, porém não 

o fez. 2. Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, parágrafo 3º, inciso 

I, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para 

julgamento. 3. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de 

energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe 

o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não 

ocorreu no caso em apreço. 4. A mera cobrança que se mostra indevida 

dá ensejo à declaração de inexistência do débito. 5. O mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de 

situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em 

sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 6. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. É como voto. Valdeci Moraes 

Siqueira Juíza Relatora (Procedimento do Juizado Especial Cível 

708403020158110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

28/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, para declarar inexigível as faturas de 

Novembro e Dezembro de 2019, bem como para determinar o 

refaturamento destas pela média dos últimos 12 (doze) meses, abatendo 

eventual crédito, das próximas faturas da parte Requerente. Danos morais 

rejeitados, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE 

ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010124-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAROCY FERREIRA LIMA FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010124-41.2020.8.11.0002. AUTOR: MAROCY FERREIRA LIMA 

FAGUNDES REU: BANCO PAN Vistos etc. Devidamente intimada da 

decisão de id. 31097883, a parte autora não cumpriu conforme solicitado, 

porquanto apesar de peticionar no id. 31181267, não atendeu a 

determinação em sua totalidade, porquanto apenas retificou o valor do 

desconto, e fez constar que o banco requerido para realizar o 

cancelamento do cartao solicitou que a requerente recebesse o valor que 

possui acumulado, tendo em vista os pagamentos de 2017 e apos 

realizasse a devolução em nome do banco requerido, somente apos essa 

transação que poderia realizar o cancelamento. Assim, verifica-se que os 

vícios constantes não foram dirimidos e abolidos, uma vez que se fala ora 

em cartão de crédito, ora em contrato de seguro, ora em depósito de 

empréstimo não solicitado, ora em desconto de RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNAVEL (RMC), além de que existe pedido de restituição de valores 

descontados indevidamente, sem qualquer alteração ou menção na 

emenda, não se sabendo se os valores mencionados estão de acordo 

com o valor do desconto apontado na inicial (R$ 91,69 – noventa e um 

reais e sessenta e nove centavos) ou o retificado na emenda (R$ 219,20 

– duzentos e dezenove reais e vinte centavos). E ainda, não há qualquer 

menção, na emenda, de alteração dos pedidos da inicial, demonstrando, 

por fim, o não atendimento à emenda determinada. Assim, a ausência 

implica no indeferimento da inicial, por descumprir os artigos 320 e 321 do 

CPC. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 
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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, do CPC e, via 

de consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inc. I, do mesmo Código. 

Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a 

GRATUIDADE da JUSTIÇA ao autor, nos termos do art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações 

de estilo. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002193-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1002193-84.2020.8.11.0002 AUTOR: MARIA JOSE XAVIER 

REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Preliminar - Da conexão Arguiu a requerida a existência de conexão, 

todavia, em análise aos processos mencionados, verifica-se que 

discutem-se débitos com vencimentos distintos. Rejeito. Mérito Sustenta a 

parte requerente MARIA JOSE XAVIER que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida pelo débito no valor de R$ 90,62 com 

vencimento em 30/09/2018, todavia, alega que não possui qualquer 

relação jurídica com a empresa Reclamada. Contesta a requerida aduzindo 

que a parte autora contratou com a empresa, e que a Autora solicitou seu 

cadastro perante a empresa Sanecap, na matrícula sob o nº 72256-1, e 

que além disso, compareceu mais de uma vez perante o posto de 

atendimento da Concessionária a fim de solicitar acordo dos débitos em 

discussão. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais 

e ter apresentado relatório de parcelamento (ID 30379806), OS de vistoria 

(ID 30378603), relatório de faturas (ID 30378607) e telas sistêmicas, tais 

documentos não são hábeis a comprovar a contratação, uma vez que 

NÃO POSSUEM ASSINATURA DA PARTE AUTORA e, consequentemente, 

são considerados documentos unilaterais, portanto, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial, vez 

que os documentos apresentados são considerados como unilaterais. No 

que concerne à reparação do dano, embora a Reclamada tenha incorrido 

na prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção 

de que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante 

de restrição apresentado pela consumidora na inicial NÃO PROPORCIONA 

AO JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

ALEGADO “DANO MORAL”. REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE 

APRESENTADO PELA CONSUMIDORA INDICA EXISTENCIA DE 60 

PENDENCIAS FINANCEIRAS - REFIN, MAS NÃO TRAZ DISCRIMINADAS 

ESSAS PENDENCIAS, APENAS INDICANDO A DATA MAIS ANTIGA 

01/2015 E TAMBÉM NÃO DEMONSTRA QUAL A DATA EM QUE FOI 

EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO ANTERIOR (limitando-se a uma 

mera menção da data correspondente ao vencimento da dívida), razão 

pela qual, tenho que o mencionado documento não detém credibilidade. 

Como se não bastasse, registra-se que a Reclamante não se dignou em 

obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A 

DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS), razão pela 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nestes autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no 

prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo 

de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA 

SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004122-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SARAIVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1004122-55.2020.8.11.0002 Reclamante: Letícia Saraiva de 

Souza Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação aos débitos que totalizam o valor de R$ 

140,35 (cento e quarenta reais e trinta e cinco centavos), desconhecendo 

por completo o débito, bem como não fora notificada acerca dos fatos 

narrados. A parte requerida, no mérito contesta a parte autora 

asseverando que o débito ensejador da negativação é decorrente do 

contrato estabelecido entre as partes, Unidade Consumidora sob o nº 

9301727-5, qual se encontra inadimplente, sendo legítimo o apontamento, 

limitando a se reportar a tal fato, apresentando somente telas e históricos 

de utilização, retirados seu sistema interno, para comprovar suas 
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alegações, sem maiores indagações ou explicações, pugnando ao final 

pela improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome do autor ao banco de dados de negativação, não 

informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que se 

reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço, apenas telas do sistema interno da 

requerida que não possui o condão de comprovar relação jurídica e a 

origem do débito questionado. Em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas, tendo em vista 

que somente apresentou telas do seu sistema interno. A inversão do ônus 

da prova não tem caráter absoluto. Todavia, não reconhecendo à parte 

requerente a dívida lançada no banco de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito, deveria a parte requerida comprovar, ainda que minimamente, 

que os serviços foram regularmente solicitados. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviço 

agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do serviço 

contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de 

boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da requerida pode provocar 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol 

dos órgãos de proteção ao crédito, por um contrato que nunca realizou. A 

prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o 

dano moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de 

direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. No entanto, 

no contexto do presente feito, analisando os documentos acostados na 

defesa, verifica-se que no extrato que consta no ID 30381007, a parte 

Requerente possuía uma negativação comandada pela instituição 

financeira CLUB MAIS ADM., incluída em 11.11.2016, qual não fora 

baixada, ou seja, a anotação ocorreu em data anterior ao débito objeto da 

lide, bem como inexiste informação a respeito da ilegalidade da inscrição 

preexistente no nome da parta requerente, assim, impõe-se a aplicação da 

Súmula n° 385 do Colendo STJ, sendo que são mais antigas que a 

discutida nesse processo. Com efeito, se a parte requerente permanece 

silente com relação às outras restrições lançadas em seu nome, entendo 

que não é possível presumir que ela foi submetida à situação vexatória. 

Quem já é registrado como inadimplente não pode se sentir ofendido pela 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de serviços de 

proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do 

colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 385, impedindo 

pagamento de indenização por danos morais àqueles que reclamam na 

justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. 

Ademais, a parte requerente não juntou aos presentes autos qualquer 

decisão declarando inexigíveis os débitos lançados em seu nome, 

especialmente o mais antigo, a fim de demonstrar se tratarem de 

inscrições indevidas. A pessoa que tem mais de uma restrição cadastral 

deve ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais 

ações por dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento 

conjunto. Não o fazendo, improcedem os pedidos de danos morais. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial para DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS comandado pela parte 

Requerida no valor de R$ 140,35 (cento e quarenta reais e trinta e cinco 

centavos), incluído em 12.07.2017, bem como DETERMINAR A EXCLUSÃO 

do nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito em 

relação aos referidos débitos. Resta indeferido o pedido a título de danos 

morais, diante da fundamentação. Oficie o órgão restritivo para que efetue 

a BAIXA DEFINITIVA do nome da parte autora referente ao débito 

objurgado. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006802-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ROSA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO OAB - MT21547/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1006802-13.2020.8.11.0002 Reclamante: Eunice Rosa 

Gonçalves da Silva Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito In 

casu, a parte Requerente requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado junto a Caixa Econômica Federal, Conta 

nº 00034274-0, Operação 013, Agência 0790, de titularidade de seu 

esposo falecido, o Sr. João Luiz Gomes da Silva. A Caixa Econômica 

Federal, foi intimada para informar o saldo que existia valores a serem 

levantados pelo falecido, tendo informado no ID 31509807 que o Sr. João 

Luiz Gomes da Silva, possui saldo de R$ 18.281,21 (dezoito mil duzentos e 

oitenta e um reais e vinte e um centavos). Assim diante da inexistência de 

litígio no presente procedimento de jurisdição voluntária, reconheço o 

direito da parte Reclamante em realizar o levantamento dos valores 

depositados me nome de seu marido. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, e determino a expedição de Alvará Judicial, para que seja 

liberado o saldo de R$ 18.281,21 (dezoito mil duzentos e oitenta e um reais 

e vinte e um centavos), com seus acréscimos legais, existente na Conta 

de titularidade de JOÃO LUIZ GOMES DA SILVA, CPF 487.858.901-97, em 

favor da parte Requerente. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004628-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN RODRIGUES BECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1004628-31.2020.8.11.0002 Promovente: JHONATAN 

RODRIGUES BECO Promovido: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 

Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 
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julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Fundamento. Decido. Diante da inexistência de preliminares, 

passo a analisar o MÉRITO da demanda. 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 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, 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 CPC. Narra o Autor 

que efetuou compra de passagens aéreas para a cidade de Salvador/BA, 

sendo que seu voo de retorno seria: Salvador 11h15min – São Paulo 13:40 

– São Paulo 14:30 – Cuiabá 15:55. Que após aguardar longo tempo para 

fazer o check-in foi informado que o embarque havia sido finalizado e que 

seria efetuado a reacomodação em outro voo. Que foi remanejada para 

voo que partiu de Salvador/BA às 17h05min e chegou na cidade de 

Cuiabá/MT somente às 22h35min, ou seja, com aproximadamente 07 (sete) 

horas em relação ao horário previsto no itinerário inicial. A Reclamada 

alega que o Autor acabou perdendo o voo sem qualquer justificativa 

plausível ou culpa da Ré, caracterizando no show que o Autor chegou 

para realizar o check-in com apenas 40 minutos de antecedência, quando 

deveria ter chego pelo menos 90 minutos antes do horário do voo, que a 

Ré não deu causa ao no show da parte autora, razão pela qual a 

compensação material não é obrigatória, pois houve culpa exclusiva do 

consumidor. Pugna pela inexistência de danos morais e a consequente 

improcedência dos pedidos autoral. Pois bem A fim de comprovar suas 

alegações o Autor juntou em sua petição inicial: - Comprovante de 

itinerário de novo voo (ID 29142346) - Voucher itinerário inicial (ID 

29142345) Com efeito, em que pese à alegação da parte reclamante, 

razão não lhe assiste. O prazo para check-in não se confunde com o 

embarque, sendo aquele anterior a este, razão pela qual o embarque na 

aeronave, e não o check-in, pode ser feito com 30 (trinta) minutos de 

antecedência. Nesse sentido, verbis: ?AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO QUE SE APRESENTA COM 

ATRASO PARA O CHECK-IN, PERDENDO O VOO. AUSÊNCIA DO DEVER 

DE INDENIZAR. Tendo o próprio autor dado causa à perda do voo, ao 

chegar no aeroporto apenas 40 minutos antes do horário de partida da 

aeronave - quando o prazo mínimo de antecedência é de 60 minutos - não 

há que se falar em responsabilidade da ré pelos danos morais ou materiais 

sofridos. Recurso provido". (Recurso Cível Nº 71003429925, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 08/03/2012). E ainda: CONSUMIDOR. TRANSPORTE 

AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR 

IMPOSSIBILIDADE NO EMBARQUE. VÔO DOMÉSTICO. PASSAGEIRO QUE 

NÃO SE APRESENTA PARA CHECK-IN COM A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 

60 MINUTOS, PERDENDO O VOO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 

Tratando-se de vôo nacional, cabe ao passageiro comparecer no balcão 

da companhia para check-in com 60 minutos de antecedência, conforme 

expresso no bilhete. Contudo, o próprio passageiro admite ter chegado 

com atraso, apenas 30 minutos antes do embarque, quando o check-in já 

havia terminado. Dessa forma, não há que se falar em dever indenizatório 

por parte da companhia aérea ré quando o próprio autor desencadeou a 

situação suportada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005276183, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 

29/04/2015). É fato notório que os consumidores são orientados nos sites 

de empresas aéreas, bem assim nos seus bilhetes, a norma no sentido de 

antecedência mínima de 01 (uma) hora para voos nacionais. Inclusive no 

próprio recibo da compra do bilhete juntado pelo autor (ID 29142345) 

existe essa informação em “Lembre apresentar-se no aeroporto 2 horas 

antes do horário de saída do seu voo”. Assim, verifico não restarem 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco 

no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que 

restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados 

na exordial. Diante do exposto, julgo improcedente a presente reclamação 

nos termos da fundamentação supra, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença à apreciação da Excelentíssima Senhor 

Doutora Juíza de Direito para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001116-40.2020.8.11.0002 Promovente: JOSE ROBERTO 

DA ROCHA Promovido: VIVO S.A Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de ação proposta por JOSE ROBERTO DA ROCHA em 

face de VIVO S.A. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, 

tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, ante a contumácia da parte autora. Na sessão de conciliação (ID 

29369062) que a parte Autora não apresentou documento de 

identificação. No ID 29767995, o Patrono do Autor manifestou informando 

que o autor havia esquecido seu documento com foto. É fato publico e 

notório que ambas as partes devem comparecer portando toda 

documentação pessoal, a ponto de comprovar a legitimidade da 

representação. Devidamente intimada, a parte reclamante deveria 

comparecer com os documentos necessários para realização da 

audiência conciliatória para o tramite normal do feito, porém não o fez. O 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá 

ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo 

motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação. 

Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento 

pessoal da parte a audiência é obrigatório. DISPOSITIVO Assim sendo, não 

tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco apresentado 

justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa 

da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004066-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES JUNIOR MODESTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1004066-22.2020.8.11.0002 Promovente: ALCIDES JUNIOR 

MODESTI Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Em breve síntese narra o Autor os seguintes fatos: - 

Que trabalha na reparação e manutenção de aparelhos de refrigeração de 

carretas e caminhões, que em virtude do serviço prestado pelo Autor, o 

mesmo passa grande parte dos seus dias fora de sua residência, ficando 

as vezes por mais de uma semana sem voltar para sua residência. Que 

após se divorciar passou a residir no imóvel sozinho o que diminuiu o 

consumo de energia. - Que em 02/10/2019 recebeu ligação de seu vizinho 

informando que tinha funcionário da Reclamada analisando o relógio de 

seu imóvel. Que procurou a Reclamada sendo informado que foi realizada 

uma avaliação em seu relógio, tendo em vista a diminuição de consumo 

dos meses anteriores, oportunidade em que teria sido constatado 

irregularidades em sua unidade consumidora, lhe sendo fornecido o Termo 

de Ocorrência nº. 731859. - Que o recurso administrativo feito pelo Autor 

junto a Ré foi negado. Que recebeu cobrança no valor de R$ 

4.075,26(quatro mil, setenta e cinco reais e vinte e seis centavos). A parte 

requerida em sua peça contestatória sustenta por ocasião de uma 

inspeção realizada na UC de nº 2025011-4 no dia 02/10/2019, verificou a 

concessionária que o sistema de medição havia sido adulterado, pois o 

equipamento se encontrava com desvio de energia no ramal de entrada o 

que fazia com que parte do produto consumido não fosse registrado no 

aparelho, procedeu à revisão de faturamento – a qual, é bom dizer, não se 

trata de uma multa imposta ao usuário, no valor total de R$ 4.075,26, que 

foi dividido em duas faturas nos valores de R$ 1.210,50 e R$ 2.864,76, em 

relação ao período em que o consumo de energia discrepou da média 

habitual da unidade. No ID 31150694, a autora apresentou impugnação à 

contestação. A empresa Reclamada anexou aos autos a documentação 

no que tange ao processo de irregularidade (ID 30989378) realizado na 

unidade consumidora do autor, que consistiu em “Desvio de uma fase no 

borne do medidor – inversão de carga na linha”, que acarretava no 

registro a menor do consumo de energia. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete a parte reclamante provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Ficou caracterizado pelo TERMO DE OCORRÊNCIA E 

INSPEÇÃO anexado pela parte reclamada, que a parte autora estava 

presente no ato da vistoria, todavia, tinha que se ausentar deixando seu 

número de contato, e que uma via do TOI fora deixado no correio do 

mesmo. Vale destacar que no ID 28967760, a própria parte autora anexa o 

“Termo de Ocorrência” emitido pela empresa Reclamada, sendo que não 

há que se falar em desconhecimento do procedimento realizado pela 

empresa Reclamada. Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – FOTOS E TOI COMPROVAM A IRREGULARIDADE 

NA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do 

desvio da energia. O registro fotográfico em anexo na contestação, na 

forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução 

nº. 414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade 

consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo com 

TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n.415822, foi apurado que a 

unidade consumidora estava ligada com inversão de fase no borne do 

medidor, ocasionando o não registro do consumo ocorrido. Verifico ainda 

que a pessoa de nome “Veronica Cunha”, recebeu toda a documentação 

necessária tais como carta de agendamento e o TOI realizado. Vejamos a 

apuração do TOI: Recurso Inominado nº.: 0039295-73.2014.811.0001 

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente(s): 

Liége Machado da Rosa Arantes Recorrido(s): Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 13/06/2017 ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 Registros fotográficos: Portanto, 

ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. Esta Turma 

Recursal, tem acolhido o registro fotográfico, quando acompanhado de TOI 

devidamente assinado pelo Consumidor ou de um morador. Não havendo 

que se falar em provas produzidas de forma unilateral. Sendo a fatura 

emitida a título de recuperação de consumo devida, não pode ser 

desconsiderada diante das provas carreadas aos autos¸ registrando 

ainda que, no caso em tela ocorreu até mesmo a notificação da realização 

da inspeção, fato que não foi rebatido e nem sequer traçada uma linha 

sequer sobre o mesmo. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram 

comprovadas as alegações da Recorrente quanto aos fatos constitutivos 

de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 3 Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará 

apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação 

sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A parte Recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre 

valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos 

moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. É como voto. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito - Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

392957320148110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

14/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017) Desta feita, a parte requerida 

comprovou suficientemente a irregularidade constatada, o que a energia 

consumida não devidamente aferida pelo medidor da parte autora, 

ocasionando tal situação a recuperação de consumo discutida na 

presente lide, seguindo para tanto as normas da ANEEL. De tal sorte que a 

parte requerida não pode ser responsabilizada pelo fato da fatura não 

atender às expectativas da parte requerente, ou de ter esta o 

fornecimento de energia interrompido pelo não pagamento na data do 

vencimento das faturas, quando devidamente intimada da mora. Como se 

vê, trata-se de cobrança devida, não havendo que se falar em declaração 

de inexistência de débito ou indenização por danos morais. Outrossim, não 

havendo prova do suposto ato ilícito, não vislumbro conduta irregular da 

reclamada, e sim o exercício regular de um direito; pois é cediço que o 

inadimplemento é causa pela qual se admite a suspensão dos serviços. 

Assim, não sem propósito, como vem decidindo nossos Tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial e, por 

conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Publicada no 

sistema Projudi. Intime-se. Decisão sujeita à homologação da MM. Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 
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Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019204-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS KEILA COSTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KM2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO OAB - RJ127204 (ADVOGADO(A))

ELVIS BRITO PAES OAB - RJ127610 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1019204-63.2019.8.11.0002 Promovente: REGIS KEILA 

COSTA MARTINS Promovido: KM2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

– EPP Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em breve síntese narra o Autor 

os seguintes fatos: - Que é dentista e no mês de agosto de 2019 realizou 

a compra de um “Motor de Implante Surgic Pro/NSK”, junto a empresa “KM2 

Imports ”, no valor de 10 parcelas de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 

reais), totalizando o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). 

Que até a propositura desta demanda o equipamento não fora entregue e 

que ficou pactuado que a nota fiscal do equipamento só seria enviada por 

e -mail no momento em que o motor fosse despachado para Cuiabá. Que 

buscou solucionar a questão de maneira administrativa todavia, não 

obteve êxito. - Pleiteia pela restituição da quantia paga, bem como, o valor 

de R$ 19.850,00 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta reais ) a titulo de 

lucros cessantes e dano moral. No ID 28535087, a Reclamada em sua 

peça de bloqueio sustenta que o “Motor de Implante Surgic Pro/NSK” é um 

produto odontológico extremamente específico, importado somente do 

Japão. Que a referida venda, foi inicialmente solicitada no estado de Mato 

Grosso (MT), que não tinha tal produto em seus estoques. Com isso foi 

solicitado ao revendedor de Bauru (SP), que também teve como resposta, 

a negativa do produto. Que em momento algum houve especificação no 

tocante ao prazo de entrega. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora, posto que comprovou a aquisição do produto bem 

como o efetivo pagamento através das faturas juntadas aos autos. Com a 

contestação não veio o comprovante de que a mercadoria foi entregue, 

aliás, a empresa Reclamada menciona em sua inicial que em nenhum 

momento houve especificação no tocante ao prazo de entrega. A parte 

autora pleiteou ainda a condenação da requerida ao pagamento de lucros 

cessantes na quantia de R$ 19.850,00 (dezenove mil, oitocentos e 

cinquenta reais), ao argumento de que realizou alguns orçamentos e que 

sem o equipamento não é possível a realização dos serviços. Todavia, 

não apresenta nos autos nenhum documento hábil a comprovar o suposto 

prejuízo. Os orçamentos apresentados pelo Autor (ID 26954038), não 

demonstram com eficácia o que deixou de ganhar, pois são documentos 

unilaterais. Por fim, o lucro cessante deve ser devidamente comprovado e 

in casu, conforme mencionado, a parte autora não comprova suas 

alegações, portanto, indevido o pleito. Cabe à parte autora, ser diligente na 

produção de provas, devendo apresentar todos os documentos 

necessários para cumprir o encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do 

CPC. Outrosim, tenho que a empresa deveria comprovar que demonstrou 

ao consumidor, toda a politica de venda e esclarecendo as informações 

pertinentes ao equipamento adquirido pelo Autor. Sem a prova essencial 

do cumprimento do contrato e de alguma excludente capaz de afastar a 

sua responsabilidade, por se tratar de negócio sujeito aos preceitos do 

Código de Defesa do Consumidor, entende-se a responsabilidade objetiva. 

Ensina Cláudia Lima Marques: "O método escolhido pelo sistema do Código 

de Defesa do Consumidor foi positivar um novo dever legal para o 

fornecedor, um dever anexo, um dever de qualidade, como ensina 

Benjamin (Comentários, pág 39). Se a teoria da qualidade se concentra no 

objeto da prestação contratual (produto ou serviço) é porque visualiza o 

resultado da atividade dos fornecedores de modo a imputar-lhes 

objetivamente o dever de qualidade dos produtos que ajudam a colocar no 

mercado" (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Cláudia Lima 

Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem, Editora Revista 

dos Tribunais, 2a edição, 2006).” Deste modo, não existindo nos autos 

nenhuma comprovação dos fatos alegados pela reclamada bem como, não 

comprovada existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da reclamante, surge o dano moral indenizável. Dúvida não há de 

que restaram violados direitos da personalidade da parte reclamante, que 

faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, 

visto que se sujeitou a uma completa desconsideração da parte ré. Nesse 

entendimento: APELAÇAO CÍVEL - AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANO 

MATERIAL E MORAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

DESCONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 14, DO CDC - COMPRA E VENDA DE MERCADORIA 

- MORA NA ENTREGA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - EXISTÊNCIA DE 

DANO MORAL E MATERIAL - REDUÇAO DO QUANTUM FIXADO PELO JUIZ 

A QUO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO - DECISAO UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 2012204057 SE , Relator: 

DES. ROBERTO EUGENIO DA FONSECA PORTO, Data de Julgamento: 

27/03/2012, 1ª.CÂMARA CÍVEL) Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

condenar a parte reclamada a devolver à parte autora o importe de R$ 

6.500,000 (seis mil e quinhentos reais), a ser acrescido de correção pelo 

INPC e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e, a pagar à 

parte autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação válida e correção monetária a partir desta data, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001412-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:
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ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA OAB - 979.889.101-59 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1001412-62.2020.811.0002 Reclamante: Ed Reger Marques 

de Oliveira Reclamada: Banco Olé Consignado Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito as preliminares. Mérito. Pleiteia a parte requerente 

indenização a título de dano moral e devolução dos valores descontados 

indevidamente dos seus recebimentos, uma vez que solicitou o 

cancelamento do cartão de crédito e realizou acordo com o banco 

requerido para quitar os débitos em 19 parcelas de R$ 296,49 (duzentos e 

noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), cada, contudo, mesmo 

após ter passado o prazo entabulado no acordo (Abril/2019), o banco 

continuou efetuando os descontos, razão pela qual a requerente teve que 

ingressar com a presente ação. A parte requerida contesta a parte 

requerente asseverando que os descontos estão sendo efetuados de 

forma devida, pois foi formalizado empréstimo consignado na modalidade 

cartão de crédito, bem como o requerente realizou saques e utilizou os 

serviços contratados. Afirma ainda que não foi realizado nenhum acordo 

com o requerente, por este motivo não há que falar em ilegalidade nos 

descontos questionados. A parte Requerente apresentou impugnação a 

contestação refutando todos os pontos da defesa. No contexto dos autos, 

verifica-se que houve A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DO 

CARTÃO DE CRÉDITO, contudo, restou controverso a realização de 

acordo entre as partes, uma vez que o banco requerido nega que tenha 

efetuado acordo com o requerente, bem como não há nos autos prova da 

realização do acordo, assim, entendo que caberia a parte Requerente 

comprovar o acordo alegado na inicial. Em atenta análise ao caso, embora 

a parte Requerente afirme que efetivou o acordo pelo valor de 19 parcelas 

de R$ 296,49, em Agosto de 2017, constato por meio das faturas que o 

ocorrido em Agosto foi a realização de um novo empréstimo no importe de 

R$ 906,52, conforme fatura anexada no ID 29373034 pg.160. Destaco que 

na fatura do mês de Setembro consta ainda mais um saque pela parte 

Requerente no importe de R$ 254,04, realizado em 24.08.2017, sendo que 

nas faturas seguintes, mês a mês, foi descontado o valor do mínimo no 

importe de R$ 296,49. Como se vê a parte Requerente, mesmo depois da 

data que menciona ter firmado o acordo realizou novo saque. Destaco que 

no mês de Agosto de 2017 o saldo em aberto era de R$ 5.066,66, isso 

sem contar o saque realizado em 24.08.2017, computado apenas na 

fatura de Setembro de 2017. Multiplicando as parcelas pelo valor da 

prestação alegada pela parte Requerente, esta pagaria em um prazo de 

quase dois anos R$ 5.633,31, assim, abatendo deste montante o valor em 

aberto, este pagaria em todo esse parcelamento apenas R$ 312,61 

referente a juros por este parcelamento (5.633,31 – 5066,66 – 254,04 = 

312,61). Estendendo a questão, constato que a parte Autora pagaria uma 

taxa de 5,549% pelo financiamento total do saldo devedor em 19 parcelas, 

o que equivale a uma taxa de juros mensal de 0,292%, taxa esta muito 

abaixo do que é cobrado do mercado para esta operação de crédito 

consignado. Friso ainda que em todos os holerites da parte Autora restou 

mantido o desconto com a intitulação “CARTÃO CRÉDITO”, como era antes 

do suposto acordo. Mesmo com a manutenção da mesma nomenclatura 

não há nos autos nenhuma comprovação de que a parte Requerente 

tenha diligenciado a fim de verificar se realmente o suposto acordo havia 

sido confirmado. Assim, é evidente que o acordo realizado pela parte 

Requerente não se encontra abarcado pelos parâmetros da operação. 

Ademais as faturas do cartão de crédito consignado podem ser 

acessadas pela parte Requerente, o qual deveria ter zelado pelo 

pagamento dos seus débitos, verificando se estes estavam sendo 

devidamente abatidos. Desta feita, entendo que a parte Requerente 

deveria ter diligenciado para comprovar que realmente lhe foi ofertado o 

acordo conforme narrado. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou o 

empréstimo consignado, e de forma negligente e desidiosa ajuizou a 

presente ação, alegando que realizou um suposto acordo, pois nada traz 

neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de 

má-fé ao ingressar com ação para pleitear os valores descontados de 

forma devida, e após a apresentação da contestação, na qual a requerida 

nega a existência do acordo o autor quedou-se inerte. Desta forma, 

conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos que ratificam a origem do 

débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data 

do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Friso, que a penalidade de litigância 

de má-fé e os honorários não se encontram abarcados pelos efeitos da 

justiça gratuita, conforme disciplina o art. 98, §1, §2 e §4 do CPC. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0018544-28.2015.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DE ARRUDA CAMPOS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

0018544-28.2015.8.11.0002. REQUERENTE: IVETE DE ARRUDA CAMPOS 

MIRANDA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal. Caso não haja condenação ou nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 9 de março de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1013433-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JUNIOR DIDEROT CHERISCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013433-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WESLEY JUNIOR DIDEROT 

CHERISCAR REQUERIDO: DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. A parte autora propôs a 

presente demanda objetivando, em sede liminar, o reestabelecimento do 

fornecimento de água em sua residência e a substituição da titularidade da 

unidade consumidora objetada nos autos, e, no mérito, a declaração de 

inexistência de débitos, bem como a condenação da autarquia requerida à 

indenização por danos morais, ao argumento de que a cobrança pelos 

serviços prestados seria supostamente indevida, visto que pautada em 

valor exorbitante e não condizente com a realidade de uso da unidade 

consumidora. Com efeito, fora determinada a emenda à inicial, a fim de que 

o autor fornecesse documentos essenciais ao esclarecimento de 

contradições e informações apresentadas de modo incompleto na petição 

inicial, necessários ao julgamento do feito. O requerente fora intimado da 

determinação de emenda à inicial em 07 de outubro de 2019 (conforme 

Certidão de Id. 25673124), contudo, quedando-se inerte. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC, indefiro a petição 

inicial. Via de consequência, julgo extinto o feito, sem de seu mérito 

conhecer, na forma do artigo 485, I, do mesmo Diploma. Sem custas e 

honorários. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 27 

de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANELICE DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001645-59.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANELICE DOS SANTOS LEITE 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Tendo-se em 

vista que o demandado, Município de Várzea Grande, alegou a própria 

ilegitimidade, converto o julgamento em diligência para oportunizar à parte 

a substituição do polo passivo, se assim entender, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 338 do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003165-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI CARMEM LUCIA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003165-93.2016.8.11.0002. AUTOR(A): IRACI CARMEM LUCIA DE 

MORAIS REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as 

partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não 

haja condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Às providências. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008133-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008133-35.2017.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIETE DE 

ARRUDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos. Intimem-se as partes 

acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja 

condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Às providências. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001299-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK PETRONIUS LIMA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001299-79.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ERICK PETRONIUS LIMA RIBEIRO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intimem-se as partes acerca do 

retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja condenação 

ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001337-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARQUES DA CUNHA (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 JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001337-91.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JANETE MARQUES DA CUNHA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja 

condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Às providências. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006374-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MENDES & MENDES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA RENATA SOUZA FALCAO OAB - MT0016775A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

____________________________________________________________

__________________ 1006374-65.2019.8.11.0002 EXEQUENTE: MENDES 
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& MENDES LTDA - ME EXECUTADO: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE 

ASSISTENCIA E SAUDE Vistos, etc. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar embargos no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade 

em que deverá informar acerca da existência de débitos pendentes a 

serem compensados, nos termos dos parágrafos 9º e 10º da Constituição 

Federal, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Várzea Grande/MT, 27 de fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001496-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTACILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001496-68.2017.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE OTACILIO DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Vistos. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal. Face à ausência de condenação, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 27 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005682-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CARMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719-B (ADVOGADO(A))

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005682-37.2017.8.11.0002. AUTOR(A): BENEDITA CARMO DA SILVA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja 

condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Às providências. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008560-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CANHAN VILANOVA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008560-32.2017.8.11.0002. AUTOR(A): LUCIA CANHAN VILANOVA 

SILVA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes 

acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja 

condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 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: 1001616-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY MENDES MARTINS DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001616-48.2016.8.11.0002. REQUERENTE: SOELY MENDES MARTINS DE 

BARROS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se 

as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso 

não haja condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005910-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005910-75.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA JULIA LOPES DA SILVA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Face à ausência de 

condenação, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004528-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR SEONACA (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 JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004528-47.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JUNIO CESAR SEONACA REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca do 

retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Face à ausência de 

condenação, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010686-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GONCALO MACIEL E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1010686-50.2020.8.11.0002 AUTOR: ALESSANDRO GONCALO MACIEL E 

SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO Vistos. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de 

abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010494-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

CASSIO MUHL OAB - MT25518/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010494-20.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSEFA FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. De proêmio, 

adverte-se que, no sistema dos juizados, não se admite liquidação de 

sentença, cabendo ao demandante, destarte, apresentar valor líquido 

desde o início da demanda, incluindo a atualização até a data da 

distribuição da ação. Com efeito, tendo-se em vista o declínio de 

competência, determino que o demandante emende a petição inicial, à 

apresentação do demonstrativo de cálculo total do proveito econômico 

pretendido, compreendidos valores retroativos e reflexos em verbas 

trabalhistas, bem como eventuais parcelas vincendas, com o decorrente 

aditamento do pedido (quantificação monetária), adequando o valor posto 

aos ditamos do art. 292 do CPC, mormente seus §§ 1º e 2º, com as 

devidas atualizações, até a distribuição da demanda, inclusive para se 

aferir a competência do juízo quanto ao valor da causa, nos termos da Lei 

12.153/09. Fixo prazo de 15 dias para efetivação da emenda, nos estritos 

limites e exigências procedimentais do art. 321 e segs. do CPC, sob pena 

de indeferimento, com a consequente extinção do feito. Apresentada a 

emenda, conclusos. Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e 

proceda à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de 

abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0000147-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

0000147-81.2016.8.11.0002. REQUERENTE: SIRLEI FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se a parte 

autora acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal, visto que 

o demandado já apresentou ciência. Caso não haja condenação ou nada 

sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 27 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003175-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE AUXILIADORA NASCIMENTO (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 JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003175-69.2018.8.11.0002. AUTOR(A): CLAUDINETE AUXILIADORA 

NASCIMENTO REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Cuida-se de 

pedido de cumprimento parcial da sentença, no que tange à condenação 

do requerido, ora executado, à obrigação de fazer (reenquadramento). 

Destarte, determino que o requerido proceda ao cumprimento, no prazo de 

15 dias. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003175-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROBERTO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003175-40.2016.8.11.0002. AUTOR(A): MANOEL ROBERTO DA CUNHA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Ciência ao requerido de que 

o processo doravante tramitará neste juízo, ficando-lhe facultada eventual 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias. De proêmio, adverte-se que, no 

sistema dos juizados, não se admite liquidação de sentença, cabendo ao 

demandante, destarte, apresentar valor líquido desde o início da demanda, 

incluindo a atualização até a data da distribuição da ação. Com efeito, 

tendo-se em vista o declínio de competência, determino que o demandante 

emende a petição inicial, à apresentação do demonstrativo de cálculo total 

do proveito econômico pretendido, compreendidos eventuais valores 

retroativos e reflexos em verbas trabalhistas, com o decorrente 

aditamento do pedido (quantificação monetária), com as devidas 

atualizações, até a distribuição da demanda, inclusive para se aferir a 

competência do juízo quanto ao valor da causa, nos termos da Lei 

12.153/09. Fixo prazo de 15 dias para efetivação da emenda, nos estritos 

limites e exigências procedimentais do art. 321 e segs. do CPC, sob pena 

de indeferimento, com a consequente extinção do feito. Apresentada a 

emenda, conclusos. Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e 

proceda à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de 

abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010724-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA CARDOSO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE DOS SERV 

MUNIC V GRANDE (REU)

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010724-62.2020.8.11.0002. AUTOR: HELOISA CARDOSO DA COSTA 

REU: DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE DOS 

SERV MUNIC V GRANDE, PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE Vistos. De 

proêmio, adverte-se que, no sistema dos juizados, não se admite 

liquidação de sentença, cabendo ao demandante, destarte, apresentar 

valor líquido desde o início da demanda, incluindo a atualização até a data 

da distribuição da ação. Com efeito, determino que a demandante emende 

a petição inicial, à apresentação do demonstrativo de cálculo total do 

proveito econômico pretendido, compreendidos valores retroativos e 

reflexos em verbas trabalhistas, bem como eventuais parcelas vincendas, 

com o decorrente aditamento do pedido (quantificação monetária), 

adequando o valor posto aos ditamos do art. 292 do CPC, mormente seus 

§§ 1º e 2º, com as devidas atualizações, até a distribuição da demanda, 

inclusive para se aferir a competência do juízo quanto ao valor da causa, 

nos termos da Lei 12.153/09. Fixo prazo de 15 dias para efetivação da 

emenda, nos estritos limites e exigências procedimentais do art. 321 e 

segs. do CPC, sob pena de indeferimento, com a consequente extinção do 

feito. Apresentada a emenda, conclusos. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, certifique-se e proceda à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010203-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DONATILA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1010203-20.2020.8.11.0002 REQUERENTE: FRANCISCA DONATILA DA 

COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE 

SAUDE E MEIO AMBIENTE DESPACHO Vistos. Cite-se pessoalmente a 

parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, 

com sua devida intimação à apresentação de defesa, no prazo de 30 

(trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, nos termos do 

Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo 

do requerido apresentar todos os documentos necessários à resolução 

da lide, mormente a vida funcional da servidora, desde que não se trate de 

documento cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de terceiro. 

Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de abril de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010279-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DURCULINA DE BARROS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luciane Regina Martins OAB - MT10003-B (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PreviVag (Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de 

Várzea Grande) (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010279-44.2020.8.11.0002. AUTOR(A): DURCULINA DE BARROS 

CAMPOS REU: PREVIVAG (INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE) Vistos. De proêmio, 

adverte-se que, no sistema dos juizados, não se admite liquidação de 

sentença, cabendo ao demandante, destarte, apresentar valor líquido 

desde o início da demanda, incluindo a atualização até a data da 

distribuição da ação. Com efeito, determino que a demandante emende a 

petição inicial, à apresentação do demonstrativo de cálculo total do 

proveito econômico pretendido, compreendidos eventuais valores 

retroativos, com o decorrente aditamento do pedido (quantificação 

monetária), nos exatos limites do art. 292 do CPC, com as devidas 

atualizações, até a distribuição da demanda, inclusive para se aferir a 

competência do juízo quanto ao valor da causa, nos termos da Lei 

12.153/09. Ainda, deve a autora apresentar procuração válida outorgada 

ao causídico, tendo-se em vista que apenas consta um substabelecimento 

juntado aos autos, desacompanhado do respectivo instrumento de 

mandato. Fixo prazo de 15 dias para efetivação da emenda, nos estritos 

limites e exigências procedimentais do art. 321 e segs. do CPC, sob pena 

de indeferimento, com a consequente extinção do feito. Apresentada a 

emenda, conclusos. Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e 

proceda à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 15 de 

abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005527-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA MIRANDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005527-68.2016.8.11.0002. AUTOR(A): NATALINA MIRANDA E SILVA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. A parte autora propôs a 

presente demanda objetivando a o enquadramento nas classes de 

promoção cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos. Com 

efeito, fora determinada a emenda à inicial, no sentido à apresentação do 

demonstrativo de cálculo total do proveito econômico pretendido, 

compreendidos eventuais valores retroativos e reflexos em verbas 

trabalhistas, com o decorrente aditamento do pedido (quantificação 

monetária), com as devidas atualizações, até a distribuição da demanda, 

inclusive para se aferir a competência do juízo quanto ao valor da causa, 

nos termos da Lei 12.153/09. A intimação foi publicada em 06/12/2019, 

quedando-se inerte. Ante o exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do CPC, opino pelo indeferimento da petição inicial. Via de 

consequência, julgo extinto o feito, sem de seu mérito conhecer, na forma 

do artigo 485, I, do mesmo Diploma. Sem custas e honorários (art. 54 da 

Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto os autos à MM.ª Juíza Togada para apreciação nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Jordana Santana Daher Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em Julgado, ao arquivo com baixas. Várzea 

Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012931-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JESUS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012931-68.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SANDRA JESUS DE ARAUJO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de 

relatório, por força do que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. 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. É bastante ao deslinde 

que se verifique a paridade entre o valor percebido pela servidora, à título 

de subsídio, em razão do que consta na Lei. Como se vê, a parte autora 

alega ter sido enquadrada na Classe A, Nível 1, por força da edição da Lei 

nº 4.014/2014, motivo pelo qual deveria perceber o vencimento estipulado 

no anexo da referida normativa, a partir de Junho de 2014, o que não veio 

a ocorrer. Contudo, o artigo 20, “caput”, da normativa acima declinada, 

dispõe que os efeitos financeiros da presente lei seriam integralizados em 

Maio de 2015. Ademais, de acordo com a Portaria n° 222/2015 a autora 

fora enquadrado Nível 05, Classe A, conforme consta na Lei n° 

4.014/2014, com efeitos financeiros a partir de Maio de 2015. Destarte, o 

cálculo correto deve considerar a diferença entre o valor recebido e o 

constante do anexo da Lei, devendo ser acrescido ao valor recebido 

somente a respectiva parcela, considerando o que diz o artigo 20 da Lei n° 

4.014/2014. Assim, do confronto entre as fichas financeiras e as 

atualizações decorrentes da edição de novas leis, evidencia-se que a 

parte autora recebeu devidamente seu subsídio, inexistindo qualquer lesão 

financeira em seu desfavor. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe 

o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas providencias. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Jordana Santana Daher Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Preclusa 

a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Várzea Grande/MT. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018883-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIDE PARDINHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)
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CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018883-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAIDE PARDINHO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Desnecessidade de relatório, por força da normativa disposta no art. 38 

na Lei nº 9099/95. Fundamento e decido. 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. Preliminar – Prescrição Sem demasiadas delongas, é de se afastar a 

preliminar de prescrição, uma vez que a parte autora realizou 

requerimento administrativo à percepção de suas verbas rescisórias e 

retroativo de enquadramento no ano de 2012, suspendendo o lapso 

prescricional, que só volta a correr a partir da decisão administrativa. 

Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO 

MUNICÍPIO DE CARAÍ. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO 

PRAZO. - A prescrição não se materializa quando o autor requer, por 

documento escrito e protocolizado no Município, o pagamento de seu 

vencimento antes de decorrido o prazo de cinco anos, haja vista a 

suspensão da prescrição e o ajuizamento da ação ordinária a tempo e 

modo. (TJ-MG - AC: 10453110013035001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, 

Data de Julgamento: 19/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 1ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2013) Na petição inicial, a parte autora 

afirmou não ter percebido os valores afetos aos terços constitucionais 

dos períodos aquisitivos 21/08/2007 a 30/04/2008; 2008/2009; e 

2011/2012; terços proporcionais dos períodos 30/04/2009 a 01/03/2010; e 

04/04/2012 a 02/05/2012; férias dos períodos 2008/2009; e 2011/2012; 

férias proporcionais referente aos períodos 30/04/2009 a 01/03/2010; e 

04/04/2012 a 02/05/2012; 13º Salário referente ao ano de 2012 e 

retroativo referente ao período de 01/05/2011 a 02/05/2012; fazendo 

prova de sua alegação mediante a juntada de suas fichas financeiras e 

vida funcional, nas quais, efetivamente, não consta o pagamento. A parte 

requerida, por seu turno, não apresentou provas, à demonstração de 

fatos modificativos, suspensivos ou extintivos do direito do autor, ônus 

processual que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC/2015. Nesse 

sentido: REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE 

SALÁRIOS EM ATRASO C/C DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL – VERBAS REMUNERATÓRIAS - NÃO COMPROVAÇÃO DOS 

PAGAMENTOS - CONDENAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL - 

NEGLIGÊNCIA DO EMPREGADOR - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS 

DANOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES 

CONCERNENTES À FAZENDA PÚBLICA - LEI 11.960/09 - ART.1º-F DA LEI 

9.494/97 - APLICABILIDADE IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

APLICAÇÃO DO §4, DO ART. 20, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I - A não 

comprovação pelo ente público do alegado pagamento dos vencimentos 

cobrados implica na procedência do pedido do autor. É do réu o ônus da 

prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (333, 

II, CPC). (...) (Apelação / Remessa Necessária 124268/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 04/12/2015) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, opino pelo ACOLHIMENTO PARCIAL DOS 

PEDIDOS, para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento dos 

terços constitucionais dos períodos aquisitivos de 2007/2008, 2008/2009 e 

2011/2012; as férias dos períodos aquisitivos 2008/2009 e 2011/2012; as 

férias proporcionais referente aos períodos 30/04/09 a 01/03/2010 e 

04/04/2012 a 02/05/2012; terço proporcional dos períodos 30/04/2009 a 

01/03/2010 e 04/04/2012 a 02/05/2012; décimo terceiro referente ao ano 

de 2012; e retroativo de enquadramento referente aos períodos 

01/05/2011 a 02/05/2012, com correção monetária, a contar de cada 

inadimplemento obrigacional, pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual 

deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 

9494/97, a contar da citação. 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. Submeto os 

autos à MM.ª Juíza Togada para apreciação nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95. Jordana Santana Daher Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em Julgado, ao arquivo com baixas. Várzea Grande/MT. Amini 

Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012572-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS GONCALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012572-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLOVIS GONCALVES DE 

CAMPOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Desnecessidade de relatório, por força do que prescreve o art. 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. 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. É 

bastante ao deslinde que se verifique a paridade entre o valor percebido 

pelo servidor, à título de subsídio, em razão do que consta na Lei. Como se 

vê, a parte autora alega ter sido enquadrada na Classe A, Nível 1, por 

força da edição da Lei nº 4.014/2014, motivo pelo qual deveria perceber o 

vencimento estipulado no anexo da referida normativa, a partir de Junho 

de 2014, o que não veio a ocorrer. Contudo, o artigo 20, “caput”, da 

normativa acima declinada, dispõe que os efeitos financeiros da presente 

lei seriam integralizados em Maio de 2015. Ademais, de acordo com a 

Portaria n° 222/2015 o autor fora enquadrado Nível 01, Classe A, 

conforme consta na Lei n° 4.014/2014, com efeitos financeiros a partir de 

Maio de 2015 Destarte, o cálculo correto deve considerar a diferença 

entre o valor recebido e o constante do anexo da Lei, devendo ser 

acrescido ao valor recebido somente a respectiva parcela, considerando 

o que diz o artigo 20 da Lei n° 4.014/2014. Assim, do confronto entre as 

fichas financeiras e as atualizações decorrentes da edição de novas leis, 

evidencia-se que a parte autora recebeu devidamente seu subsídio, 

inexistindo qualquer lesão financeira em seu desfavor. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Desnecessidade de reexame 

necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Jordana Santana 

Daher Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013231-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO MENDES FILHO (REQUERENTE)

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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013231-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALCINDO MENDES FILHO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE Vistos. Dispensado o relatório, por força do que 

prescreve o artigo 38 na 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. Vale ressaltar 

que o ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar a legalidade 

da cobrança da tarifa mínima de água, multiplicada pelo número de 

economias, nos condomínios que possuam somente um hidrômetro. Com 

efeito, revela-se totalmente abusiva a cobrança na forma disposta, não 

somente porque ignora por completo o quantitativo utilizado pelo 

consumidor, senão também porque o custo de manutenção da 

rede/sistema compõe a tarifação mínima, de modo que, ainda que o imóvel 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 330 de 389



tenha muitas unidades, utiliza o mesmo sistema de água e esgoto. A 

temática em comento, aliás, não demanda muita argumentação neste 

momento, porquanto já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme segue: PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

CONDOMÍNIO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE 

ECONOMIAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS 

INDEVIDAMENTE (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). CABIMENTO. 1. 

O STJ pacificou o entendimento de que, nos condomínios em que o 

consumo total de água é medido por um único hidrômetro, é ilegal a 

cobrança de tarifa mínima de água com base no número de economias, 

sem considerar o consumo efetivamente registrado. 2. É pacífica a 

jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo cobrança indevida, é 

legítima a repetição de indébito. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg 

no AREsp 353569 SC 2013/0174268-1, T2 - SEGUNDA TURMA, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, 5 de Setembro de 2013 e p. 26/09/2013). 

Vale-nos acrescer que o posicionamento dos Tribunais não difere daquele 

esposado pelo STJ: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE 

DEFESA NÃO CONFIGURADO - PRELIMINAR REJEITADA - FORNECIMENTO 

DE ÁGUA - CONDOMÍNIO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO - COBRANÇA DA 

TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES 

AUTÔNOMAS - ILEGALIDADE - ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ - 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - DIREITO 

DO CONSUMIDOR - ART. 42 DO CDC - RECURSO NÃO PROVIDO. 

Descabido arguir cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da 

lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em 

vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão, 

sobretudo quando a parte não demonstra o que pretendia comprovar nem 

quais provas iria produzir. É ilegal em imóvel com um único hidrômetro a 

multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias ou unidades 

consumidoras sem levar em conta o consumo real (Recurso Especial 

representativo de controvérsia - REsp nº 1166561/RJ). A cobrança 

indevida gera ao consumidor o direito ao recebimento em dobro daquilo 

que foi pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais 

(art. 42 do CDC). (Ap 71301/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, 

Publicado no DJE 10/02/2017) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE 

ÁGUA. CONDOMÍNIO. TARIFABÁSICA. SISTEMA DE COBRANÇA POR 

UNIDADE HIDROMETRADA. PEDIDO DE QUE HAJA COBRANÇA POR 

HIDRÔMETRO COM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. TESE 

QUE PARTE DO PRESSUPOSTO DA TARIFA MÍNIMA. DISTINÇÃO ENTRE 

TARIFA MÍNIMA E TARIFA BÁSICA.. 1. Sistemas de tarifa mínima e de tarifa 

básica. Distinção. 1.1 - A tarifa mínima embute o custo da manutenção do 

sistema de fornecimento no preço da água, e por isso a lógica é cobrá-la 

por hidrômetro, independente do número de economias alimentas, uma vez 

que por ele passa a água de todas. Já a tarifa básica faz o destaque. O 

custo da manutenção do sistema não está embutido no preço da água, e 

por isso a lógica é cobrá-la por economia alimentada. Aplicar a tarifa 

mínima quanto o sistema implantado é o de tarifa básica, além de 

equivocado é extremamente injusto, pois faz a humilde residência, que 

consome alguns metros cúbicos, pagar pelo impacto na rede de 

fornecimento o mesmo valor do luxuoso condomínio em frente, com 

centenas de unidades, e que consome milhares de metros cúbicos. 1.2 - A 

CORSAN, no Rio Grande do Sul, para manter e conservar o sistema ou 

rede, adota a tarifa básica ou custo básico do serviço (quando 

hidrometrado o consumo, e no caso dos Condomínios, informa quanto é 

pago a título de manutenção e conservação do sistema ou rede e quanto a 

título de consumo de água), diferente do Rio de Janeiro, onde é adotada a 

tarifa mínima (custo do sistema ou rede embutido no preço da água seja 

quando medida por hidrômetro seja quando cobrada a tarifa mínima, isto é, 

consumo sem hidrômetro), não sendo, pois, aplicáveis os precedentes do 

STJ em relação àquele Estado. 1.3 - A correta interpretação do art. 92, 

alínea a, do Regulamento da CORSAN, autoriza a cobrança por unidade 

hidrometrada. 2. Dispositivo. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 

70050199587, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Irineu Mariani, Julgado em 12/03/2013). Destarte, deve ser acolhida a 

pretensão do autor, na parte afeta à readequação das faturas dos anos 

de 2017 a 2019 – em que a aferição foi feita por economias – para o valor 

afeto à efetiva utilização ou, não tenho havido leitura, a tarifação mínima 

somente da unidade correspondente. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO, para 

determinar a readequação das faturas dos anos de 2017 a 2019 – em que 

a aferição foi feita por economias –, bem como das faturas afetas ao 

período de trâmite desta demanda (09/2019 a 03/2020), para o valor afeto 

à efetiva utilização e que constam das próprias faturas juntadas aos 

autos, devendo a autarquia requerida somente nesse patamar efetuar as 

cobranças, até o efetivo início das leituras. Ratifico a liminar deferida. 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, 

30 de março de 2020. Amini Haddad Campos Juiza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018432-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA BRANCO FERNANDES DE FREITAS (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018432-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELISA BRANCO FERNANDES 

DE FREITAS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma da Lei n.º 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. A parte 

autora, servidora efetiva do Município requerido, ocupante do cargo de 

Agente de Desenvolvimento Econômico e Social (40h), afirma estar 

equivocadamente enquadrada no Nível 5, Classe C, fazendo jus, conforme 

alega, à elevação para o Nível 6, Classe D, e aos reflexos pecuniários 

decorrentes desse novo enquadramento. Traz aos autos suas fichas 

financeiras, certificados de conclusão de curso de nível superior e de 

curso de pós-graduação lato sensu, bem como outros documentos. O 

Município requerido, por sua vez, não contestou o pedido de 

enquadramento formulado pela requerente, atendo-se apenas a requerer 

que seja observada “a modulação dos efeitos estabelecida nas ADIs n. 

4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, sendo a aplicação 

pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, 

que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97”, e, após, a incidência 

“dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E e 

aplicando os juros de 0,5% ao mês, segundo previsão legal do art. 1º-F da 

Lei n.º 9.494/1997, acrescentado pela Medida Provisória n.º 2.180-35, de 

24/8/2001, a partir da citação”. 1. Da progressão vertical e da promoção 

horizontal A progressão vertical e a promoção horizontal pretendidas 

encontram fundamento legal nos artigos 11, 12, 16 e Anexo IX da Lei 

Complementar (LC) n.º 4.014/2014, alterada pela LC n.º 4.293/2017 

Acerca do enquadramento inicial na carreira, o parágrafo único do artigo 

8º da mencionada Lei Municipal prevê que “O servidor empossado para a 

Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social, em 

virtude de aprovação em concurso público, será enquadrado na classe e 

nível inicial da carreira”. Esse é o ponto de partida para a incidência na 

carreira da promoção por linhas vertical (níveis) e horizontal (classes) de 

acesso. Quanto ao pedido de progressão vertical, cumpre pontuar 

inicialmente que, no que tange ao requisito de avaliação de desempenho 

para promoção em níveis, insculpido no artigo 22 da Lei n.º 4.014/2014, o 

próprio Município deixou de demonstrar nos autos que tenha promovido a 

Avaliação de Desempenho Anual, bem como que o(a) servidor(a) 

público(a) demandante não teria alcançado o desempenho mínimo 

necessário a sua aprovação. Do contrário, a parte autora assevera que o 

referido Processo de Avaliação de Desempenho não foi implantando pelo 

Município de Várzea Grande, sendo que este não infirmou tais alegações. 

Nessa esteira, revela-se desarrazoado transferir para o(a) servidor(a) 

público(a) o ônus de cumprir um requisito, cuja implementação constitui 

dever da Administração Pública. A parte requerida não pode se beneficiar 

da própria omissão, utilizando-a como óbice à progressão funcional por 

tempo de serviço. Nesse sentido, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA 

NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE NATUREZA TRABALHISTA – PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE VÁRZEA GRANDE – PRELIMINARES – DECISÃO CITRA PETITA 

– CONFIGURADA – MÉRITO RESOLVIDO PELO TRIBUNAL – PRESCRIÇÃO 
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QUINQUENAL – ADMITIDA - PROGRESSÕES FUNCIONAIS – PRETENSÃO 

AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – 

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Tendo em 

vista que o novo paradigma processual deu maior destaque à prevalência 

do julgamento de mérito, de modo a conferir maior celeridade à tutela 

judicial, confere-se ao Tribunal a oportunidade para que resolva, ele 

mesmo, a omissão ocasionada pela decisão citra petita, desde que as 

alegações necessárias tenham sido feitas e todas e que exista um quadro 

probatório favorável à decisão imediata (art. 1.013, § 3º, III, CPC/2015). 

Súmula nº 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”. Quando da 

demora da Administração municipal em proceder ao devido 

enquadramento do servidor, tem ele o direito a obter a progressão na 

carreira de professores da rede municipal de Ensino de Várzea Grande, 

sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, ao 

recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, levados em 

conta, também, os coeficientes aplicáveis. O artigo 20, § 4º, da Lei 

Municipal nº 3.797/2012 garante a progressão funcional de forma 

automática em caso de ausência da avaliação de desempenho, não 

podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já 

possuem o direito adquirido ao almejado benefício. Em sede de atualização 

monetária, o índice de correção, devido da data efetivo prejuízo, será o 

INPC até 29/09/2009; a partir de 30/09/2009 até 25/03/2015 aplica-se a TR 

(caderneta de poupança) e, após esta data, o IPCA-E. Inteligência da 

Questão de Ordem nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425. Já os juros moratórios, 

contados a partir da citação válida, utilizarão índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). 

(Apelação / Remessa Necessária 26858/2016, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no 

DJE 27/04/2017). (TJ-MT - APL: 00065893420148110002 26858/2016, 

Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 

10/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2017) 

Com efeito, enquanto não instituído o Programa de Avaliação de 

Desempenho, como determina o artigo 22 da Lei n.º 4.014/2014, a 

promoção vertical dar-se-á automaticamente, tão logo completado o 

interstício mínimo para elevação ao nível seguinte, de acordo com o 

parágrafo 4º do mencionado dispositivo legal. A partir disso, conclui-se 

que a parte autora cumpriu o requisito objetivo para a progressão vertical 

(artigo 22, §2º da LC n.º 4.014/2014, alterada pela LC n.º 4.293/2017), 

uma vez que decorreram mais de 17 (dezessete) anos entre a posse da 

requerente (30/08/2002), e a distribuição da presente ação, devendo a 

carreira da parte requerente ser enquadrada verticalmente no Nível 06, 

com efeitos retroativos a partir de agosto/2017. No que se refere ao 

pedido de promoção horizontal, a parte requerente acostou aos autos os 

certificados de conclusão do curso de “Licenciatura em Letras”, de nível 

superior, e de curso de pós-graduação lato sensu, bem como cópia do 

andamento do Processo 507721 que tramita no sistema GesPro e visa ao 

enquadramento da requerente. Desse modo, considerando que a 

requerente cumpriu os requisitos objetivos estampados no artigo 12, I, da 

LC n.º 4.014/2014, alterada pela LC n.º 4.293/2017, a carreira da parte 

requerente deverá ser enquadrada horizontalmente na Classe D, com 

efeitos retroativos a partir de 12/03/2018 – data do requerimento 

administrativo de progressão. 2. Dos reflexos pecuniários decorrentes do 

reenquadramento A parte requerente postula pela condenação da parte 

requerida à restituição das diferenças salariais no valor total de R$ 

10.316,33 (dez mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), a 

serem atualizadas quando do cumprimento da sentença com juros e 

correções monetárias. Em sede de contestação, limitou-se a requerer a 

aplicação de índices de atualização monetária e de juros legais, na forma 

estabelecida nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 

870.947/SE. Com efeito, verifico que a autora recebeu subsídio à menor, 

razão pela qual o valor a ser restituído pelo Município deverá observar os 

parâmetros de reajuste adotados na LC n.º 4.014/2014, alterada pela LC 

n.º 4.293/2017. Ao que se vê, os valores calculados pela parte requerente 

tiveram como base as normas vigentes em cada época descrita na 

planilha de cálculo por ela apresentada. Registro, por fim, que a incidência 

sobre as verbas adicionais efetivamente recebidas (como pagamento de 

13º, férias, adicional noturno, horas extras e outras) não torna a sentença 

ilíquida, pois sua apuração depende de cálculos aritméticos simples, 

dispostos em planilha, conforme o entendimento condensado no 

Enunciado 5, da Fazenda Pública de Mato Grosso, in verbis: Enunciado 5 - 

Não é ilíquida a sentença condenatória por soma, que, para execução, fica 

na dependência de elaboração de cálculos aritméticos simples, 

acompanhados da respectiva planilha. (Aprovado no XIII Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso, Cuiabá). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial e, em 

consequência: a) Seja reconhecida a progressão vertical (Nível 6), a partir 

de agosto/2017 e promoção horizontal (Classe D), a partir de 12/03/2018, 

bem como determinado à parte requerida que proceda ao devido 

enquadramento da requerente (Nível 06, Classe D), além dos eventuais 

períodos aquisitivos que se completem, até o efetivo cumprimento. b) A 

parte requerida seja condenada ao pagamento das diferenças salariais no 

valor total de R$ 10.316,33 (dez mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e 

três centavos), referentes ao período de agosto/2017 a novembro/2019 

consoante especificado na exordial, além daquelas relativas aos períodos 

aquisitivos que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento, 

devendo ser contabilizados os reflexos financeiros nas demais verbas da 

servidora (como décimo terceiro, férias, adicionais, horas extras e 

congêneres) efetivamente recebidas. c) Em relação ao regime de 

atualização, os valores a serem pagos à parte requerente deverão ser 

acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros de mora deverão ser 

corrigidos a partir da data da citação, com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97. Consigno que eventual petição 

de execução deverá ser instruída com a Planilha de Cálculo dos valores 

devidos sobre a remuneração e seus reflexos no pagamento de 13º, 

férias, horas extras e outros eventualmente incidentes, que a parte 

requerente tenha efetivamente percebido no período, limitando-se o valor 

da execução ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nos termos 

da Lei n.º 2.719/2004, deverá ser considerada também a retenção de 

11%, calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela requerida, 

para fins de repasse ao instituto de previdência do Município de Várzea 

Grande - PREVIVAG. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Transitada em julgado, adimplida 

a obrigação ou inexistindo pleito executório, arquive-se o processo. 

Publicada e registrada eletronicamente. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, submeto a decisão à MM. Juíza Togada. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Às providências. Várzea 

Grande-MT. Dulcely Silva Franco Juíza Leiga Vistos. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença formulado pela Juíza 

Leiga. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007260-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS OAB - MT14103-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA OAB - MT20289/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007260-64.2019.8.11.0002. AUTOR(A): LUCIMA RODRIGUES DA SILVA 

REU: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE Vistos. Desnecessidade de relatório, por força da normativa 

disposta no art. 38 na Lei nº 9099/95. Fundamento e decido. Não há 

necessidade da produção de outras provas, que não somente as 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Como se vê, a parte autora alega que 

seu abastecimento de água fora suspenso indevidamente no mês de 

março de 2019 indevidamente, uma vez que se tratava de débitos 
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pretéritos. Todavia, esta não é a realidade dos fatos, uma vez que apesar 

de a autora não trazer qualquer prova do alegado, visto que não existe 

nos autos qualquer comprovante de pagamento efetuado pela mesma, 

ainda nos relata que somente efetuou o pagamento das faturas após a 

suspensão do fornecimento de água. Destarte, ante a inadimplência do 

consumidor, é plenamente legítima a suspensão no abastecimento de 

água. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CORTE DE FORNECIMENTO DE 

ÁGUA - JUSTIFICADO - INADIMPLÊNCIA - DEMONSTRADA - DANO MORAL 

- INOCORRÊNCIA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AFASTADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo o inadimplemento das 

faturas pretéritas, justificado se faz o corte do fornecimento da prestação 

de serviço pela concessionária de água, haja vista caracterizar-se em 

mero exercício regular de um direito. Dano moral injustificado no caso em 

apreço. (Ap 121795/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 28/04/2016) Portanto, uma vez que a 

autarquia agiu em exercício regular de direito, não há que se falar em 

eventual dano. Ainda com relação à suposta demora no restabelecimento 

dos serviços de fornecimento de água, apesar de se tratar de bem 

essencial à vida, não existe nos autos qualquer prova apresentada pela 

autora que conste data ou protocolo de seu pedido, portanto não há que 

se falar em demora. De outro lado, a requerida trouxe aos autos 

documentos demonstrando que o Hidrômetro fora instalado antes da 

suspensão do fornecimento de água, e após, ao efetuar o 

restabelecimento dos serviços, “já encontrou ligada”. Quanto às 

alegações sobre as "dívidas pretéritas", não há que se falar, no presente 

momento, sobre a autenticidade e legitimidade das mesmas ou não, tendo 

em vista se tratar de objetos de dívida ativa em outras lides processuais, 

onde serão devidamente instruídas e analisadas. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela REJEIÇÃO 

DO PEDIDO. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Sem 

custas e honorários. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto os autos à MM.ª Juíza Togada para apreciação nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Jordana Santana Daher Juiza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA, nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. AMINI 

HADDAD CAMPOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010541-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010541-62.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARINA DOS SANTOS VIANA 

REQUERIDO: PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma da Lei n.º 

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. A parte autora, servidora efetiva do Município requerido, 

ocupante do cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional desde 

29/10/2012, afirma estar equivocadamente enquadrada no Nível 1, Classe 

A, fazendo jus, conforme alega, à elevação para o Nível 3, Classe B, e 

aos reflexos pecuniários decorrentes desse novo enquadramento. Traz 

aos autos suas fichas financeiras, certificado de conclusão de curso de 

nível superior e demais documentos. O Município requerido, por sua vez, 

não contestou os pedidos da parte autora, atendo-se apenas a requerer 

que seja observada “a modulação dos efeitos estabelecida nas ADIs n. 

4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, sendo a aplicação 

pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, 

que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97”, e, após, a incidência 

“dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E e 

aplicando os juros de 0,5% ao mês, segundo previsão legal do art. 1º-F da 

Lei n.º 9.494/1997, acrescentado pela Medida Provisória n.º 2.180-35, de 

24/8/2001, a partir da citação”. 1. Da promoção vertical e da progressão 

horizontal A promoção vertical e a progressão horizontal pretendidas 

encontram fundamento legal nos artigos 18, 21 e 24 da LC n.º 3.797/2012, 

alterada pela LC n.º 4.007/2014. Acerca do enquadramento inicial na 

carreira, os artigos 26 e 115 da mencionada Lei Municipal preveem que ele 

se dará na classe e nível iniciais, sendo esse o ponto de partida para a 

incidência na carreira da promoção por linhas vertical (níveis) e horizontal 

(classes) de acesso, conforme artigos 18 a 24 da LC n.º 3.797/2012, 

alterada pela LC n.º 4.007/2014. Pois bem. Acerca do pedido de promoção 

vertical, cumpre pontuar inicialmente que, no que tange ao requisito de 

avaliação de desempenho para promoção em níveis, insculpido no artigo 

20 da Lei n.º 3.797/2012, o próprio Município deixou de demonstrar nos 

autos que tenha promovido a Avaliação de Desempenho Anual, bem como 

que o(a) servidor(a) público(a) demandante não teria alcançado o 

desempenho mínimo necessário a sua aprovação. Do contrário, a parte 

autora assevera que o referido Processo de Avaliação de Desempenho 

não foi implantando pelo Município de Várzea Grande, sendo que este não 

infirmou tais alegações. Nessa esteira, revela-se desarrazoado transferir 

para o(a) servidor(a) público(a) o ônus de cumprir um requisito, cuja 

implementação constitui dever da Administração Pública. A parte requerida 

não pode se beneficiar da própria omissão, utilizando-a como óbice à 

progressão funcional por tempo de serviço. Nesse sentido, decidiu o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: PROCESSO CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA – 

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE – 

PRELIMINARES – DECISÃO CITRA PETITA – CONFIGURADA – MÉRITO 

RESOLVIDO PELO TRIBUNAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ADMITIDA - 

PROGRESSÕES FUNCIONAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE 

DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – INDEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

MORATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. Tendo em vista que o novo paradigma processual 

deu maior destaque à prevalência do julgamento de mérito, de modo a 

conferir maior celeridade à tutela judicial, confere-se ao Tribunal a 

oportunidade para que resolva, ele mesmo, a omissão ocasionada pela 

decisão citra petita, desde que as alegações necessárias tenham sido 

feitas e todas e que exista um quadro probatório favorável à decisão 

imediata (art. 1.013, § 3º, III, CPC/2015). Súmula nº 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”. Quando da demora da Administração 

municipal em proceder ao devido enquadramento do servidor, tem ele o 

direito a obter a progressão na carreira de professores da rede municipal 

de Ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, 

por consequência, ao recebimento dos vencimentos condizentes com a 

promoção, levados em conta, também, os coeficientes aplicáveis. O artigo 

20, § 4º, da Lei Municipal nº 3.797/2012 garante a progressão funcional de 

forma automática em caso de ausência da avaliação de desempenho, não 

podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já 

possuem o direito adquirido ao almejado benefício. Em sede de atualização 

monetária, o índice de correção, devido da data efetivo prejuízo, será o 

INPC até 29/09/2009; a partir de 30/09/2009 até 25/03/2015 aplica-se a TR 

(caderneta de poupança) e, após esta data, o IPCA-E. Inteligência da 

Questão de Ordem nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425. Já os juros moratórios, 

contados a partir da citação válida, utilizarão índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). 

(Apelação / Remessa Necessária 26858/2016, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no 

DJE 27/04/2017). (TJ-MT - APL: 00065893420148110002 26858/2016, 

Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 

10/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2017) 

Com efeito, enquanto não instituído o Programa de Avaliação de 

Desempenho, como determina o §2º do artigo 20 da Lei n.º 3.797/2012, a 

promoção vertical dar-se-á automaticamente, tão logo completado o 

interstício mínimo para elevação ao nível seguinte, de acordo com o artigo 

20, §4º, da mencionada lei. A partir disso, conclui-se que a parte autora 

cumpriu o requisito objetivo para a promoção vertical (artigo 21, da LC n.º 

3.797/2012, alterada pela LC n.º 4.007/2014), uma vez que decorreram 

mais de 06 (seis) anos entre a posse da requerente (29/10/2012) e a 

distribuição da presente ação, devendo a carreira da parte requerente ser 

enquadrada verticalmente no Nível 03, com efeitos retroativos a partir de 

outubro/2018. No que se refere ao pedido de progressão horizontal, a 
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parte requerente acostou aos autos certificado de conclusão de “Curso 

de Ciências Biológicas”, de nível superior, bem como requerimento 

administrativo datado de 25/01/2016, visando à progressão na carreira, 

quando já possuía pouco mais de 06 (seis) anos de efetivo exercício 

profissional e na mesma classe. Considerando que a requerente cumpriu 

os requisitos objetivos estampados nos artigos 19 e 24, §1º, da LC n.º 

3.797/2012, alterada pela LC n.º 4.007/2014, a carreira da parte 

requerente deverá ser enquadrada horizontalmente na Classe B, com 

efeitos retroativos a partir de 16/01/2016 – data do requerimento 

administrativo de progressão. 2. Dos reflexos pecuniários decorrentes do 

reenquadramento A parte requerente postula pelo pagamento da diferença 

salarial (retroativo) e seus reflexos em todas as verbas salariais, a partir 

de 16/01/2016. Em sede de contestação, a parte requerida não impugnou 

especificadamente os pedidos da exordial, limitando-se a requerer a 

aplicação de índices de atualização monetária e de juros legais. Com 

efeito, verifico que a autora recebeu subsídio à menor, razão pela qual o 

valor a ser restituído pelo Município deverá observar os parâmetros de 

reajuste adotados na Lei n.º 4.293/2017 e demais leis vigentes. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial e, em 

consequência: a) Seja reconhecida a promoção vertical para o Nível 3, a 

partir de outubro/2018 e progressão horizontal para a Classe B, a partir de 

janeiro/2016, bem como determinado à parte requerida que proceda ao 

devido enquadramento da requerente no Nível 03, Classe B, além dos 

eventuais períodos aquisitivos que se completem, até o efetivo 

cumprimento. b) A parte requerida seja condenada ao pagamento das 

diferenças salariais do período de 16/01/2016 a 28/11/2018, além 

daquelas relativas aos períodos aquisitivos que eventualmente se 

vencerem até o efetivo pagamento, devendo ser contabilizados os 

reflexos financeiros, nas demais verbas da servidora (como décimo 

terceiro, férias, horas extraordinárias e congêneres) efetivamente 

recebidas. c) Em relação ao regime de atualização, os valores a serem 

pagos à parte requerente deverão ser acrescidos de correção monetária 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Os juros de mora deverão ser corrigidos a partir da data da citação, com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, a 

contar da citação. Consigno que eventual petição de execução deverá ser 

instruída com a Planilha de Cálculo dos valores devidos sobre a 

remuneração e seus reflexos no pagamento de 13º, férias, horas extras e 

outros eventualmente incidentes, que a parte requerente tenha 

efetivamente percebido no período, limitando-se o valor da execução ao 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nos termos da Lei n.º 

2.719/2004, deverá ser considerada também a retenção de 11%, 

calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela requerida, para 

fins de repasse ao instituto de previdência do Município de Várzea Grande 

- PREVIVAG. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Transitada em julgado, adimplida 

a obrigação ou inexistindo pleito executório, arquive-se o processo. 

Publicada e registrada eletronicamente. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, submeto a decisão à MM. Juíza Togada. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Às providências. Várzea 

Grande-MT. Dulcely Silva Franco Juíza Leiga Vistos. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença formulado pela Juíza 

Leiga. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008206-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL VITAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008206-70.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MIGUEL VITAL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma da Lei n.º 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 

requerente, servidor efetivo do Município requerido, ocupante do cargo de 

Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social (40h) desde 30/06/2004, 

afirma estar equivocadamente enquadrado no Nível 4, Classe C, fazendo 

jus, conforme alega, à elevação para a o Nível 5 (Classe C), e aos 

reflexos pecuniários decorrentes desse novo enquadramento. Traz aos 

autos suas fichas financeiras, requerimento, bem como outros 

documentos. O Município requerido, por sua vez, não contestou os 

pedidos iniciais formulados pela parte requerente, atendo-se apenas a 

requerer o declínio da competência deste Juizado para processar e julgar 

a demanda, bem como que seja observada “a modulação dos efeitos 

estabelecida nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 

870.947/SE, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da 

entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, 

da Lei 9.494/97”, e, após, a incidência “dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 

25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E e aplicando os juros 

de 0,5% ao mês, segundo previsão legal do art. 1º-F da Lei n.º 

9.494/1997, acrescentado pela Medida Provisória n.º 2.180-35, de 

24/8/2001, a partir da citação”. 1. Da progressão vertical A progressão 

vertical pretendida encontra fundamento legal nos artigos 16 e Anexo IX 

da Lei Complementar (LC) n.º 4.014/2014, alterada pela LC n.º 4.293/2017 

Acerca do enquadramento inicial na carreira, o parágrafo único do artigo 

8º da mencionada Lei Municipal prevê que “O servidor empossado para a 

Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social, em 

virtude de aprovação em concurso público, será enquadrado na classe e 

nível inicial da carreira”. Esse é o ponto de partida para a incidência na 

carreira da promoção por linhas vertical (níveis) e horizontal (classes) de 

acesso. Quanto ao pedido de progressão vertical, cumpre pontuar 

inicialmente que, no que tange ao requisito de avaliação de desempenho 

para promoção em níveis, insculpido no artigo 22 da Lei n.º 4.014/2014, o 

próprio Município deixou de demonstrar nos autos que tenha promovido a 

Avaliação de Desempenho Anual, bem como que o(a) servidor(a) 

público(a) demandante não teria alcançado o desempenho mínimo 

necessário a sua aprovação. Do contrário, a parte autora assevera que o 

referido Processo de Avaliação de Desempenho não foi implantando pelo 

Município de Várzea Grande, sendo que este não infirmou tais alegações. 

Nessa esteira, revela-se desarrazoado transferir para o(a) servidor(a) 

público(a) o ônus de cumprir um requisito, cuja implementação constitui 

dever da Administração Pública. A parte requerida não pode se beneficiar 

da própria omissão, utilizando-a como óbice à progressão funcional por 

tempo de serviço. Nesse sentido, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA 

NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE NATUREZA TRABALHISTA – PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE VÁRZEA GRANDE – PRELIMINARES – DECISÃO CITRA PETITA 

– CONFIGURADA – MÉRITO RESOLVIDO PELO TRIBUNAL – PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – ADMITIDA - PROGRESSÕES FUNCIONAIS – PRETENSÃO 

AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – 

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Tendo em 

vista que o novo paradigma processual deu maior destaque à prevalência 

do julgamento de mérito, de modo a conferir maior celeridade à tutela 

judicial, confere-se ao Tribunal a oportunidade para que resolva, ele 

mesmo, a omissão ocasionada pela decisão citra petita, desde que as 

alegações necessárias tenham sido feitas e todas e que exista um quadro 

probatório favorável à decisão imediata (art. 1.013, § 3º, III, CPC/2015). 

Súmula nº 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”. Quando da 

demora da Administração municipal em proceder ao devido 

enquadramento do servidor, tem ele o direito a obter a progressão na 

carreira de professores da rede municipal de Ensino de Várzea Grande, 

sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, ao 

recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, levados em 

conta, também, os coeficientes aplicáveis. O artigo 20, § 4º, da Lei 

Municipal nº 3.797/2012 garante a progressão funcional de forma 

automática em caso de ausência da avaliação de desempenho, não 

podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já 
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possuem o direito adquirido ao almejado benefício. Em sede de atualização 

monetária, o índice de correção, devido da data efetivo prejuízo, será o 

INPC até 29/09/2009; a partir de 30/09/2009 até 25/03/2015 aplica-se a TR 

(caderneta de poupança) e, após esta data, o IPCA-E. Inteligência da 

Questão de Ordem nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425. Já os juros moratórios, 

contados a partir da citação válida, utilizarão índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). 

(Apelação / Remessa Necessária 26858/2016, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no 

DJE 27/04/2017). (TJ-MT - APL: 00065893420148110002 26858/2016, 

Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 

10/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2017) 

Com efeito, enquanto não instituído o Programa de Avaliação de 

Desempenho, como determina o artigo 22 da Lei n.º 4.014/2014, a 

progressão vertical dar-se-á automaticamente, tão logo completado o 

interstício mínimo para elevação ao nível seguinte, de acordo com o 

parágrafo 4º do mencionado dispositivo legal. A partir disso, conclui-se 

que a parte requerente cumpriu o requisito objetivo para a progressão 

vertical (artigo 22, §2º da LC n.º 4.014/2014, alterada pela LC n.º 

4.293/2017), uma vez que decorreram mais de 15 (quinze) anos entre a 

posse da requerente (30/06/2004), e a distribuição da presente ação, 

devendo a carreira da parte requerente ser enquadrada verticalmente no 

Nível 05 (Classe C), com efeitos retroativos a partir de 30/06/2016. 2. Dos 

reflexos pecuniários decorrentes do reenquadramento A parte requerente 

postula pela condenação da parte requerida à restituição das diferenças 

salariais no valor total de R$1.699,50 (mil seiscentos e noventa e nove 

reais e cinquenta centavos), a partir de 20/06/2016, a serem atualizadas 

quando do cumprimento da sentença com juros e correções monetárias. 

Essa quantia é o resultado do cálculo, com demonstrativo acostado na 

exordial, dos valores que deixou de receber pelo não enquadramento no 

Nível 05 (Classe C) e nos níveis imediatamente anteriores, observando-se 

a prescrição quinquenal. Em sede de contestação, a requerida limitou-se a 

requerer a aplicação de índices de atualização monetária e de juros legais, 

na forma estabelecida nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o 

RE 870.947/SE. Com efeito, verifico que a autora recebeu subsídio à 

menor, razão pela qual o valor a ser restituído pelo Município deverá 

observar os parâmetros de reajuste adotados na LC n.º 4.014/2014, 

alterada pela LC n.º 4.293/2017, e demais leis aplicáveis. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial e, em 

consequência: a) Seja reconhecida a progressão vertical (Nível 5), a partir 

de 30/06/2016, bem como determinado à parte requerida que proceda ao 

devido enquadramento da parte requerente para o Nível 05 (Classe C), 

além dos eventuais períodos aquisitivos que se completem, até o efetivo 

cumprimento, devendo a parte requerida pagar ao requerente o subsídio 

correspondente a esse enquadramento. b) A parte requerida seja 

condenada ao pagamento das diferenças salariais no valor total de 

R$1.699,50 (mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), 

referentes ao período de 20/junho/2016 a 08/julho/2019 consoante 

especificado na exordial, além daquelas relativas aos períodos aquisitivos 

que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento, devendo ser 

contabilizados os reflexos financeiros nas demais verbas da servidora 

(como décimo terceiro, férias, adicionais, horas extras e congêneres) 

efetivamente recebidas. c) Em relação ao regime de atualização, os 

valores a serem pagos à parte requerente deverão ser acrescidos de 

correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Os juros de mora deverão ser corrigidos a partir da 

data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei n.º 

9.494/97. Consigno que eventual petição de execução deverá ser 

instruída com a Planilha de Cálculo dos valores devidos sobre a 

remuneração e seus reflexos no pagamento de 13º, férias, horas extras e 

outros eventualmente incidentes, que a parte requerente tenha 

efetivamente percebido no período, limitando-se o valor da execução ao 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nos termos da Lei n.º 

2.719/2004, deverá ser considerada também a retenção de 11%, 

calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela requerida, para 

fins de repasse ao instituto de previdência do Município de Várzea Grande 

- PREVIVAG. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Transitada em julgado, adimplida 

a obrigação ou inexistindo pleito executório, arquive-se o processo. 

Publicada e registrada eletronicamente. Nos termos do artigo 40 da Lei nº. 

9.099/95, submeto a decisão à MM. Juíza Togada. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Às providências. Várzea 

Grande-MT. Dulcely Silva Franco Juíza Leiga Vistos. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença formulado pela Juíza 

Leiga. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014053-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MOACIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014053-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GONCALO MOACIR DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de 

relatório, por força do que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. 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. O autor, servidor efetivo 

da municipalidade (desde 01 de outubro de 2003), no cargo de Agente de 

Segurança e Manutenção, foi enquadrado, conforme Portaria nº 222/15 no 

cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, Classe A, Nível 

4, 30 horas semanais, conforme consta na Lei nº 4014/2014, com efeitos 

financeiros a partir de maio de 2015. A referida Lei Complementar 

Municipal de nº 4.014/2014, traz em seu artigo 16º: Art. 16 – Para efeito de 

enquadramento na presente Lei dos atuais servidores pertencentes à 

Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, a que se 

refere o art. 2º desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios: I – 

Conforme anexo II que trata da denominação de cargos; II – promoção 

horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida para o respectivo cargo; 

III – Progressão Vertical, de um nível para o outro, a cada três anos, 

levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado à Administração 

direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme 

os níveis constantes nas tabelas dos Anexos IV, V, VI desta Lei; IV – Para 

enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, 

contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo Efetivo. 

Assim, a progressão de nível obedecerá o cumprimento do interstício de 

03 (três) anos, a contar da data do ingresso do profissional no cargo 

Efetivo. Com efeito a Portaria de nº 336/2016 retificou o enquadramento do 

servidor para Classe C, Nível 4, com entrada em vigor a partir de 01 de 

junho de 2016. Porém o servidor já contava com mais de 12 anos de 

serviço, deveria ter sido enquadrado na Classe C, Nível 5. A Lei 

Complementar de nº 4.161/16, alterou o anexo VI da Lei Complementar nº 

4.014/14, fazendo constar a tabela referente aos auxiliares de 

desenvolvimento econômico e social, nível elementar – 40 horas, com 

efeito retroativo a data de publicação da Lei Complementar nº 4.014/2014. 

Logo, o servidor desde 01 de junho de 2016 fazia jus de receber 

conforme a tabela da Lei Complementar de nº 4.161/16, na Classe C, Nível 

5. A Lei Complementar Municipal de nº 4.293/2017, Capítulo III, em seu 

artigo 26, com entrada em vigor em 01 de janeiro de 2018, traz a seguinte 

redação: Art.26. Ficam inclusos à Lei Complementar nº 4.014/2014, os 

anexos VIII, IX e X, os quais passam a complementar a legislação em 

vigência e alterar os quantitativos de cargos, remuneração e atribuições. 

Com efeito, desde de janeiro de 2018, o servidor fazia direito ao valor de 

remuneração de R$ 2.130,43 (dois mil, cento e trinta reais e quarenta e 

três centavos), referente a Classe C, Nível 5, porém recebeu o valor de R$ 

2.009,84 (dois mil, nove reais e oitenta e quatro centavos), referente a 

Classe C, Nível 4. A Portaria de nº 731/2019 enquadrou o servidor na 

Classe C, Nível 5, quando na verdade deveria ter enquadrado na Classe C, 

Nível 6. Assim, evidencia-se que o requerente teve prejuízos financeiros 

durante os períodos em comentos. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo ACOLHIMENTO PARCIAL 

DO PEDIDO, para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento 

das diferenças remuneratórias em favor do requerente (inclusive os 

reflexos), entre as classes/níveis C4 a C5, durante o período de junho de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 335 de 389



2016 a janeiro de 2018, conforme tabela anexada a Lei Complementar nº 

4.161/16; diferenças remuneratórias entre as classes/níveis C4 a C5, 

durante o período de janeiro de 2018 até julho de 2019, conforme tabela da 

Lei Complementar de nº 4.293/2017; que seja o servidor enquadrado a 

partir de julho de 2019 a Classe C, Nível 6, tendo em vista o tempo de 

serviço e que receba as diferenças remuneratórias entre a Classe/Nível 

C5-C6, com correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional 

pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o IPCA-E, e 

juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97. Via de 

consequência, encerro a fase de conhecimento. Anoto que o valor da 

condenação deverá ser apurado por simples cálculo aritmético, não se 

tratando, portanto, de liquidação de sentença. Desnecessidade de 

reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 

12.153/09. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jordana Santana Daher 

Juíza Leiga Vistos. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o 

projeto de sentença formulado pela Juíza Leiga. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Várzea Grande/MT. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006222-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JANUARIO MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006222-51.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ADEMIR JANUARIO MOTA REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. A parte autora propôs a 

presente demanda objetivando o enquadramento de determinada Classe e 

Nível no cargo, como também pleiteou cobrança de diferenças salariais. 

Com efeito, fora determinada a emenda à inicial, nos estritos limites e 

exigências procedimentais do art. 321 e seguintes do CPC, para à 

apresentação do demonstrativo de cálculo total do proveito econômico 

pretendido, compreendidos eventuais valores retroativos e reflexos em 

verbas trabalhistas, com o decorrente aditamento do pedido (quantificação 

monetária), com as devidas atualizações, até a distribuição da demanda, 

inclusive para se aferir a competência do juízo quanto ao valor da causa, 

nos termos da Lei 12.153/09. Após a devida publicação, a parte autora se 

limitou a tão somente informar o valor de seu conhecimento, sem qualquer 

atenção ao contido no despacho, deixando assim de cumprir com o 

determinado. Ante o exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do CPC, opino pelo indeferimento da petição inicial. Via de consequência, 

julgo extinto o feito, sem conhecimento do mérito, na forma do artigo 485, I, 

do mesmo Diploma. Sem custas e honorários. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto os autos à MM.ª Juíza Togada 

para apreciação nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Jordana Santana 

Daher Juiza Leiga Vistos. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

homologo o projeto de sentença formulado pela Juíza Leiga. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Várzea 

Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002802-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LEITE PAZ DE BARROS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002802-38.2018.8.11.0002. AUTOR(A): CLEBER LEITE PAZ DE BARROS 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de 

relatório, por força do que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. 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, cumpre 

destacar que Portaria nº 037/2011, que enquadrou o requerente no Nível 

06, Classe B, com efeitos retroativos a ao mês de outubro de 2010 e 

efeitos financeiros a partir de fevereiro de 2011, não mais pode ser objeto 

de contestação, visto que o ato administrativo foi praticado há mais de 05 

(cinco) anos, sendo alcançado pela prescrição eventual direito a 

enquadramento em nível superior, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 

20.910/1932. A jurisprudência é firme nesse sentido: EMENTA: DIREITO 

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - 

REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL PELA ADMINISTRAÇÃO COM BASE 

NAS LEIS ESTADUAIS NºS 10.691/1992 E 11.177/1993 - DEFINIÇÃO DA 

SITUAÇÃO JURÍDICA DO SERVIDOR - DECURSO DO LAPSO TEMPORAL 

DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE OS ATOS ADMINISTRATIVOS E O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - 

OCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO - 

RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. Ajuizada a pretensão de revisão 

de posicionamento / reposicionamento na carreira e de restabelecimento 

de vantagem remuneratória suprimida quando já decorridos mais de 5 

(cinco) anos entre os referidos atos administrativos e o ajuizamento da 

ação, o reconhecimento da prescrição do próprio fundo do direito se 

impõe. (TJ-MG - AC: 10024074864851001 MG, Relator: Elias Camilo, Data 

de Julgamento: 06/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018) SERVIDOR 

PÚBLICO - APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO (RECTIUS, DECADÊNCIA) - 

CINCO ANOS ENTRE A PORTARIA DE INATIVAÇÃO E O INGRESSO DA 

AÇÃO. O ato administrativo tem cinco anos para ser combatido. É o caso 

de portaria de aposentadoria. Passado o quinquênio, tem-se por 

prejudicado o "fundo do direito", não sendo possível nem sequer reclamar 

eventuais diferenças pecuniárias. Remessa provida. (TJ-SC - AC: 

00030053820118240022 Curitibanos 0003005-38.2011.8.24.0022, Relator: 

Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 22/11/2018, Quinta Câmara de 

Direito Público) Quando da Publicação da Portaria 124/14, com efeitos 

retroativos a novembro de 2013, o servidor foi elevado ao Nível 07, 

portanto vindo a adquirir o direito de elevação ao Nível 8 apenas em 

novembro de 2016. Nesse contexto, o direito do reclamante à progressão 

para o nível 08, ponto nodal da presente celeuma, deverá ter por base 

partir de novembro de 2016. Com efeito, o nos termos do artigo 24 da Lei 

n. 3.797/2012: 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 a D. § 1° – 

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. Assim, uma vez que a parte 

autora requereu em 25/07/2017 juntou especialização, adquiriu direito à 

progressão para a Classe C no mês de agosto do ano de 2017. A 

municipalidade, por sua vez, quedou-se inerte, deixando de proceder ao 

devido reenquadramento do servidor, por ocasião da aquisição do direito. 

Assim, deve ser determinada à municipalidade a concessão de 

progressão ao reclamante, com efeitos retroativos ao mês de agosto de 

2017, com o pagamento das diferenças em sua remuneração (subsídio, 

adicionais, terço de férias, décimo terceiro salário e etc). Nesse sentido, já 

decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso 

análogo, conforme segue: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – 

PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – 

DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 

9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante aos servidores públicos 

municipais da cidade de Várzea Grande a progressão funcional, de forma 

automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, posto que 

a omissão administrativa não deve prejudicar aqueles que já possuem o 

direito adquirido ao almejado benefício. REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PROCESSO DE 
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – 

DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – ÍNDICES APLICÁVEIS CONSOANTE 

ORIENTAÇÃO DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Decorrido o prazo 

previsto no artigo 9o, § 1o, da Lei do Município de Várzea Grande no 

2.361, de 11 de outubro de 2001, sem a realização de avaliação de 

desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira 

de forma automática, conforme prevê o § 6o do mesmo dispositivo legal. 

As diferenças remuneratórias não pagas, relativas às progressões na 

carreira, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do 

subsídio, implantado pela Lei Municipal, devem ser apuradas em liquidação 

de sentença. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido, e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o 

julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, II, do CPC. (Apelação / 

Remessa Necessária 144636/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  2 1 / 0 9 / 2 0 1 8 )  ( T J - M T  -  A P L : 

001902355201481100021446362016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, 

Data de Julgamento: 10/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Data de Publicação: 21/09/2018) Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo ACOLHIMENTO 

PARCIAL DO PEDIDO, para determinar ao Município de Várzea Grande 

pague a diferença remuneratórias entre Classe/Nível B7 a B8, de 

novembro de 2016 a agosto de 2017, e que efetue a elevação da 

requerente a Classe C, nível 08, com efeitos a partir de agosto de 2017. 

Ainda, condeno a municipalidade ao pagamento das diferenças 

remuneratórias decorrentes (subsídio, adicionais, terço de férias, décimo 

terceiro salário e etc), inclusive durante o curso da demanda, com 

correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional pela TR até 

25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora 

na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97 a contar da citação. Via de 

consequência, encerro a fase de conhecimento. Anoto que o valor da 

condenação deverá ser apurado por simples cálculo aritmético, não se 

tratando, portanto, de liquidação de sentença. Desnecessidade de 

reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 

12.153/09. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jordana Santana Daher 

Juíza Leiga Vistos. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o 

projeto de sentença formulado pela Juíza Leiga. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Várzea Grande/MT. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006096-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIO ERCULANO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006096-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CORNELIO ERCULANO NETO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de 

relatório, por força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9099/95. 

Fundamento e decido. 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, a Lei 

Complementar Municipal de nº 3.797/2012, que cuida dos planos de 

carreira dos profissionais da educação básica do município de Várzea 

Grande, dispõe sobre a progressão dos servidores: 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 nos níveis; II – promoção nas classes. Art. 19 – A progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro 

dar-se-á em virtude de nova habilitação 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. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º – Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar se automaticamente. 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 cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo Único – As classes de 

promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10. 

Assim, a progressão vertical carecerá do decorrer de 03 (três) anos, a 

contar da promoção anterior, cumulado com nova habilitação profissional 

comprovada e a progressão horizontal a cada 03 anos. Analisando a ficha 

funcional do servidor, no que tange à progressão vertical, evidencia-se 

que o autor foi elevado ao Nível 2, por meio da Portaria 629/2019, de tal 

modo que, por se tratar de progressão automática, já fazia jus ao 

reenquadramento desde maio de 2015. Logo, na Portaria de nº 629/2019, 

o servidor deveria ter sido enquadrado no Nível 3, e não Nível 2. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo JULGAMENTO PROCEDENTE do pedido, para determinar ao Município 

de Várzea Grande a elevação do servidor ao Nível 3, devendo a elevação 

contar de 23/04/2018. Via de consequência, deve a municipalidade efetuar 

o pagamento das diferenças salariais, com correção monetária, a contar 

de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F 

da Lei nº 9494/97, a contar da citação. Encerro a fase de conhecimento. 

Nesses exatos limites, deve a parte autora apresentar cálculo. 

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 

11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jordana 

Santana Daher Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. AMINI HADDAD CAMPOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019521-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA OLIVEIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 30418829, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010694-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRNEZ MACHADO CHARAO SPREAFICO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010694-95.2018.8.11.0002. AUTOR(A): DIRNEZ MACHADO CHARAO 

SPREAFICO REU: PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE, 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9099/95. Fundamento e 

decido. 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. A Lei Complementar Municipal de nº 

3.797/2012, que cuida dos planos de carreira dos profissionais da 

educação básica do município de Várzea Grande, dispõe sobre a 

progressão dos servidores: 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 nos níveis; II – 

promoção nas classes. Art. 19 – A progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de 

nova habilitação 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. 20 – A promoção 

decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições 

credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 1º – O interstício para promoção é de três 

anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º – A avaliação de desempenho e a de 

conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os 

critérios definidos em lei própria. § 3º – O interstício para promoção será 

contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo 

de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente. 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 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo Único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos de 1 a 10. Art. 23 – Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a)Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b)Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 06 de fevereiro de 1970; c)Nível C – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional; d) 

Nível D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e)Nível E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena, com curso de doutorado na área de educação 

relacionada com sua habilitação. Assim, a progressão de nível carecerá 

do decorrer de 03 (três) anos, a contar da promoção anterior, e a 

promoção de classe do decurso do referido prazo cumulado com nova 

habilitação profissional. Deste modo, uma vez que a requerente tomou 

posse no dia 23 de abril de 2012, já na Classe B, como já declarado em 

sede de Contestação pela requerida, e adquiriu direito à elevação para o 

nível II no dia 24 de abril de 2015. Portanto, a reclamante evidencia-se 

aquisição do direito a ser promovida ao Nível II, Classe B, a partir da data 

acima delineada (24/04/2015). Há que se falar também que a requerente 

adquiriu o direito desde 24/04/2018 ao Nível 3. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo JULGAMENTO 

PROCEDENTE do pedido, para determinar ao Município de Várzea Grande 

para pagar a diferença remuneratórias entre Classe/Nível A1 a B2 desde 

maio de 2015 e até abril de 2018, e a elevação da servidora ao Nível III, 

Classe B, com efeitos a partir de 24.04.2018. Ainda, condeno a 

municipalidade ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes 

(subsídio, adicionais, terço de férias, décimo terceiro salário e etc), 

inclusive durante o curso da demanda, com correção monetária a partir do 

momento que cada valor deveria ser pago pelo IPCA-E (súmula 43 do STJ), 

e juros na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação. 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 ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jordana Santana Daher 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

AMINI HADDAD CAMPOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006064-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA SANT ANA E SILVA BORTOLUZZI (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 JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006064-93.2018.8.11.0002. AUTOR(A): VERA MARIA SANT ANA E 

SILVA BORTOLUZZI REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. A 

parte autora propôs a presente demanda objetivando a o enquadramento 

nos níveis de promoção cumulada com cobrança de diferenças de 

vencimentos. Com efeito, fora determinada a emenda à inicial, no sentido à 

apresentação do demonstrativo de cálculo total do proveito econômico 

pretendido, compreendidos eventuais valores retroativos e reflexos em 

verbas trabalhistas, com o decorrente aditamento do pedido (quantificação 

monetária), com as devidas atualizações, até a distribuição da demanda, 

inclusive para se aferir a competência do juízo quanto ao valor da causa, 

nos termos da Lei 12.153/09. O prazo decorreu para a requerente 

emendar a inicial em 12/12/2019, quedando-se inerte. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do CPC, opino pelo indeferimento da 

petição inicial. Via de consequência, julgo extinto o feito, sem de seu 

mérito conhecer, na forma do artigo 485, I, do mesmo Diploma. Sem custas 

e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se. Submeto os autos à MM.ª Juíza Togada para 

apreciação nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Jordana Santana 

Daher Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em Julgado, ao arquivo 

com baixas. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019917-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DIAS SIMOES (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 30419291, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000980-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIR FERNANDES CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1000980-14.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ROZENIR FERNANDES 

CARDOZO REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO Vistos. Ciência às partes quanto ao retorno dos autos à 1ª 

instância. Nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Várzea Grande/MT, 03 de abril de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1019718-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA RUFINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28843606, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006995-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLINARIO CELESTINO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de recurso de embargos de declaração, manejado 

contra a sentença de ID. 26523770, ao argumento de que a sentença foi 

omissa quanto às féria e terço de férias do ano de 2018, bem como erro 

material no que tange ao 13º salário, do mesmo período. Fundamento e 

DECIDO. Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo 

Civil,os embargos de declaração são cabíveis: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Destarte, uma vez que o presente 

recurso é fundamentado em suposta omissão, resta adequada a via eleita. 

Quanto ao mérito, evidencia-se assistir razão ao embargante, porquanto a 

sentença guerreada, efetivamente, não tratou das férias afetas ao período 

aquisitivo de 2018, bem como deixou de tratar corretamente do 13º salário, 

uma vez ter contemplado somente os meses que excederam o mês de 

agosto de 2018. Isso porque, no mês de agosto de 2018, a parte autora 

completou o período aquisitivo ao direito de férias, terço constitucional e 

13º salário, tendo o vínculo terminado em dezembro. Ou seja, deve haver 

o pagamento integral em relação ao período de 08/2017 até 08/2018, e 

proporcional entre 08/2018 e 12/2018. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, acolho os presentes 

embargos, com efeitos infringentes, para retificar a parte dispositiva da 

sentença, que passa a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento dos 

valores afetos às férias e terço de férias dos períodos de 05/04/2012 e 

19/10/2012 (7/12 avos) e 21/11/2012 a 31/12/2012, bem como às férias, 

terço de férias de 13º salário integrais do período aquisitivo de 08/2017 a 

08/2018, e proporcional (em relação ao período posterior ao 12º mês), no 

que tange ao período de 08/2017 até 12/2018. Deve a parte autora 

apresentar memória de cálculo tomando por base o valor recebido em 

cada período, com correção monetária, a contar de cada inadimplemento 

obrigacional (exoneração), pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual 

deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 

9494/97, a contar da citação. Via de consequência, encerro a fase de 

conhecimento.” Por fim, cientifique-se o embargante quanto à penhora no 

rosto dos autos solicitada pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá. 

Cientifique-se ao Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá que o processo 

ainda se encontra na fase de conhecimento, tendo por objeto verba 

alimentar (verbas rescisórias). Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. 

AMINI HADDAD CAMPOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009902-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DONIZETE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1009902-73.2020.8.11.0002 AUTOR: GONCALO DONIZETE DA SILVA 

REU: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE DESPACHO Vistos. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 7 de abril 

de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006238-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

____________________________________________________________

__________________ 1006238-34.2020.8.11.0002 ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ELCI JACQUES ANDRADE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso Vistos, etc. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar embargos no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que 

deverá informar acerca da existência de débitos pendentes a serem 

compensados, nos termos dos parágrafos 9º e 10º da Constituição 

Federal, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Várzea Grande/MT, 7 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004753-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE CLARINDA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004753-67.2018.8.11.0002. REQUERENTE: IVETE CLARINDA DA GUIA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Vistos. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal. Face à ausência de condenação, arquivem-se os autos com as 
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baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 7 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019691-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS & TOSTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 29062272, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005476-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA FIGUEIREDO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005476-86.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANA APARECIDA 

FIGUEIREDO DO PRADO REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos 

da Egrégia Turma Recursal. Face à ausência de condenação, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às 

providências. VÁRZEA GRANDE, 7 de abril de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006417-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANE FERREIRA DE SANTANA (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 JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006417-36.2018.8.11.0002. AUTOR(A): IVANE FERREIRA DE SANTANA 

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, 6 de 

abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009547-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY BENEDITA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1009547-63.2020.8.11.0002 REQUERENTE: IRACY BENEDITA DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE DESPACHO Vistos. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 6 de abril 

de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLUCE FIDELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 29921792, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009588-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZINETE BENEDITA DE AMORIM MONGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA OAB - MT15141-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1009588-30.2020.8.11.0002 REQUERENTE: ELZINETE BENEDITA DE 

AMORIM MONGE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO 

Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001336-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001336-43.2017.8.11.0002. AUTOR(A): CLEITON DA SILVA REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca do 

retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Face à ausência de 

condenação, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002339-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002339-96.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ROBERTO OLIVEIRA SOUZA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as 

partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Face à 

ausência de condenação, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 

de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LEMES DE MORAIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 29984451, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003998-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE APARECIDA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003998-72.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: NEIDE APARECIDA BARBOSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. De proêmio, 

observa-se que o advogado da parte autora demanda sem estar 

devidamente constituído por instrumento de mandato, face à ausência de 

assinatura da outorgante na procuração que acompanha a petição inicial. 

Consta, em verdade, um documento nato-digital, com uma assinatura 

manual que foi claramente extraída de um documento digitalizado e colada 

na procuração, o que invalida por completo o instrumento de mandato,[1] 

levando ao inafastável reconhecimento da irregularidade da 

representação processual e consequente ausência de capacidade 

postulatória do causídico, aptas a ensejar, inclusive, a extinção do feito 

sem resolução do mérito, fundada no art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil. Destarte, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora 

para emendar a petição inicial e regularizar a representação processual, 

apresentando procuração válida outorgada ao causídico, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 7 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito [1] 

Precedentes do STJ: "assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar 

de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a 

assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade 

certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n. 

11.419/2006" (AgInt no AREsp 1.173.960/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos 

Ferreira, Quarta Turma, DJe de 15/03/2018); “assinatura digitalizada é a 

reprodução da assinatura autógrafa como imagem por um equipamento 

tipo scanner. Ela não garante a autoria e integridade do documento 

eletrônico, porquanto não existe uma associação inequívoca entre o 

subscritor e o texto digitalizado, uma vez que ela pode ser facilmente 

copiada e inserida em outro documento” (RMS 59651/SP 2018/0335622-0, 

Rel Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/05/2019).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 29872342, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010903-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DUARTE (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010903-93.2020.8.11.0002. AUTOR: DANIEL PEREIRA DUARTE REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De proêmio, adverte-se que, no 

sistema dos juizados, não se admite liquidação de sentença, cabendo ao 

demandante, destarte, apresentar valor líquido desde o início da demanda, 

incluindo a atualização até a data da distribuição da ação. Com efeito, 

determino que o demandante emende a petição inicial, à apresentação do 

demonstrativo de cálculo total do proveito econômico pretendido, 

compreendidos valores retroativos e reflexos em verbas trabalhistas, bem 

como eventuais parcelas vincendas, com o decorrente aditamento do 

pedido (quantificação monetária), adequando o valor posto aos ditamos do 

art. 292 do CPC, mormente seus §§ 1º e 2º, com as devidas atualizações, 

até a distribuição da demanda, inclusive para se aferir a competência do 

juízo quanto ao valor da causa, nos termos da Lei 12.153/09. Fixo prazo 

de 15 dias para efetivação da emenda, nos estritos limites e exigências 

procedimentais do art. 321 e segs. do CPC, sob pena de indeferimento, 

com a consequente extinção do feito. Apresentada a emenda, conclusos. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e proceda à 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004124-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOCENIL SAVIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004124-30.2017.8.11.0002. REQUERENTE: LOCENIL SAVIO DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Vistos. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal. Face à ausência de condenação, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 27 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006654-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEOPOLDO BACAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006654-36.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: JOAO LEOPOLDO BACAN 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo-se em vista 

a resposta enviada pelo Departamento Auxiliar da Presidência, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 12 de março de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009341-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIRES BENEDITA FONSECA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Outros Interessados:

EDMILSON PINHO DE SA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009341-54.2017.8.11.0002. AUTOR(A): WALDEMIRES BENEDITA 

FONSECA DOS SANTOS REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Ciência ao requerido de que o processo doravante tramitará neste juízo, 

ficando-lhe facultada eventual manifestação no prazo de 10 (dez) dias. De 

proêmio, adverte-se que, no sistema dos juizados, não se admite 

liquidação de sentença, cabendo ao demandante, destarte, apresentar 

valor líquido desde o início da demanda, incluindo a atualização até a data 

da distribuição da ação. Com efeito, tendo-se em vista o declínio de 

competência, determino que a demandante emende a petição inicial, à 

apresentação do demonstrativo de cálculo total do proveito econômico 

pretendido, compreendidos eventuais valores retroativos e reflexos em 

verbas trabalhistas, com o decorrente aditamento do pedido (quantificação 

monetária), com as devidas atualizações, até a distribuição da demanda, 

inclusive para se aferir a competência do juízo quanto ao valor da causa, 

nos termos da Lei 12.153/09. Fixo prazo de 15 dias para efetivação da 

emenda, nos estritos limites e exigências procedimentais do art. 321 e 

segs. do CPC, sob pena de indeferimento, com a consequente extinção do 

feito. Apresentada a emenda, conclusos. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, certifique-se e proceda à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARA TEREZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 29984448, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILAINE CRISTINA RODRIGUES DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT15415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO OAB - MT19687/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 30090618, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010183-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CLARA RAMOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE RIBEIRO DOS SANTOS ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FERNANDA CLARA RAMOS MOREIRA Endereço: 

RUA QUATRO, 12, QUADRA 04, COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78028-15 Senhor(a) FERNANDA CLARA RAMOS MOREIRA: 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. 1010183-63.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 16.900,48 ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA]->PETIÇÃO (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 05/11/2019 Hora: 14:45 REQUERENTE: FERNANDA CLARA 

RAMOS MOREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: KATYA REGINA 

NOVAK DE MOURA - MT0015989A REQUERIDO(A): GISLENE RIBEIRO DOS 

SANTOS ARRUDA 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, 2 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 
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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: 1001649-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZE MARQUES DE ARAUJO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 3488373, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010183-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CLARA RAMOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE RIBEIRO DOS SANTOS ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

GISLENE RIBEIRO DOS SANTOS ARRUDA Endereço: RUA COQUEIRO, 19, 

QUADRA 14, LOTE 13, PARQUE DO OURO, CANELAS, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78135-520 Senhor(a) GISLENE RIBEIRO DOS SANTOS 

ARRUDA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

Executada, para que para que proceda ao Pagamento voluntário da 

condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em 

Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos do artigo 523, § 1º. 

do CPC. PROCESSO N. 1010183-63.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 16.900,48 ESPÉCIE: [Enriquecimento sem Causa]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) REQUERENTE: FERNANDA CLARA RAMOS MOREIRA Advogado 

do(a) REQUERENTE: KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - MT0015989A 

REQUERIDO(A): GISLENE RIBEIRO DOS SANTOS ARRUDA VÁRZEA 

GRANDE/MT, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR 

JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

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

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018789-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO A DA CUNHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 30018353, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014828-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA & ALVES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 27393422, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DOUGLAS BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

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 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 30484806, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017099-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISDAIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 30418808, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES VELOZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 30488920, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001529-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANUTA CANDIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR OAB - MT17020-O 

(ADVOGADO(A))

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES OAB - MT10332-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001529-53.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CANUTA CANDIDA DA SILVA 

REQUERIDO: VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL Vistos. Intimem-se 

as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso 

não haja condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004055-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEREMA MARIA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 31492912, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004051-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEREMA MARIA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 31492914, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004748-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA VILELLA VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 31493798, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007527-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA APARECIDA DE FIGUEIREDO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1007527-02.2020.8.11.0002 REQUERENTE: JUREMA APARECIDA DE 

FIGUEIREDO COSTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009083-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELY ROBERTO FERREIRA AMBROSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009083-39.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELY ROBERTO FERREIRA 

AMBROSIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. Cuida-se de pedido de tutela provisória de 

urgência antecipada, formulado por ELY ROBERTO FERREIRA AMBROSIO 

em desfavor da MT-PREV e do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo objeto é 

a suspensão do desconto da contribuição previdenciária incidente sobre a 

parcela de sua remuneração relativa ao adicional noturno. 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, 

não se evidencia a probabilidade do direito, mormente o perigo de dano, 

pois, consoante se verifica dos holerites apresentados, não houve 

desconto sobre o adicional noturno percebido pelo reclamante nos meses 

mais recentes. Com efeito, sem embargo de eventuais descontos 

indevidos no passado, fato é que não mais estão ocorrendo, inexistindo 

qualquer dos motivos ensejadores à concessão da tutela de urgência. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 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. Após a apresentação de 

defesa, intime-se a parte requerente para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 05 dias. Citem-se os demandados na forma 

estabelecida na Lei nº 11.419/06. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 
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VÁRZEA GRANDE, 15 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010423-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARCIA DE ARRUDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1010423-18.2020.8.11.0002 REQUERENTE: JANE MARCIA DE ARRUDA 

PIRES REQUERIDO: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE DESPACHO Vistos. 

Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no 

art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de 

defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de 

conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º 

da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido apresentar todos os 

documentos necessários à resolução da lide, desde que não se trate de 

documento cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de terceiro. 

Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de abril de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003789-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA PRADO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003789-74.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JULIETA PRADO DE MORAIS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Vistos, 

etc. Ciência ao requerido de que o processo doravante tramitará neste 

juízo, ficando-lhe facultada eventual manifestação no prazo de 10 (dez) 

dias. Analisando a regularidade processual, observa-se que o advogado 

da parte autora demanda, desde a propositura da ação, sem estar 

devidamente constituído por instrumento de mandato, face à ausência de 

assinatura da outorgante na procuração que acompanha a petição inicial. 

Consta, em verdade, um documento nato-digital, com uma assinatura 

manual que foi claramente extraída de um documento digitalizado e colada 

na procuração, o que invalida por completo o instrumento de mandato,[1] 

levando ao inafastável reconhecimento da irregularidade da 

representação processual e consequente ausência de capacidade 

postulatória do causídico, aptas a ensejar, inclusive, a extinção do feito 

sem resolução do mérito, fundada no art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil. Destarte, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora 

para emendar a petição inicial e regularizar a representação processual, 

apresentando procuração válida outorgada ao causídico, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito [1] 

Precedentes do STJ: "assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar 

de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a 

assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade 

certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n. 

11.419/2006" (AgInt no AREsp 1.173.960/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos 

Ferreira, Quarta Turma, DJe de 15/03/2018); “assinatura digitalizada é a 

reprodução da assinatura autógrafa como imagem por um equipamento 

tipo scanner. Ela não garante a autoria e integridade do documento 

eletrônico, porquanto não existe uma associação inequívoca entre o 

subscritor e o texto digitalizado, uma vez que ela pode ser facilmente 

copiada e inserida em outro documento” (RMS 59651/SP 2018/0335622-0, 

Rel Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/05/2019).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010794-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CRISTINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1010794-79.2020.8.11.0002 REQUERENTE: GISELE CRISTINA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010894-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANDUI JEAN DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010894-34.2020.8.11.0002. AUTOR: JANDUI JEAN DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De proêmio, adverte-se que, no 

sistema dos juizados, não se admite liquidação de sentença, cabendo ao 

demandante, destarte, apresentar valor líquido desde o início da demanda, 

incluindo a atualização até a data da distribuição da ação. Com efeito, 

determino que o demandante emende a petição inicial, à apresentação do 

demonstrativo de cálculo total do proveito econômico pretendido, 

compreendidos valores retroativos e reflexos em verbas trabalhistas, bem 

como eventuais parcelas vincendas, com o decorrente aditamento do 

pedido (quantificação monetária), adequando o valor posto aos ditamos do 

art. 292 do CPC, mormente seus §§ 1º e 2º, com as devidas atualizações, 

até a distribuição da demanda, inclusive para se aferir a competência do 

juízo quanto ao valor da causa, nos termos da Lei 12.153/09. Fixo prazo 

de 15 dias para efetivação da emenda, nos estritos limites e exigências 

procedimentais do art. 321 e segs. do CPC, sob pena de indeferimento, 

com a consequente extinção do feito. Apresentada a emenda, conclusos. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e proceda à 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010902-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE ANDRADE PANHAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010902-11.2020.8.11.0002. AUTOR: DANIEL DE ANDRADE PANHAN REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De proêmio, adverte-se que, no 

sistema dos juizados, não se admite liquidação de sentença, cabendo ao 

demandante, destarte, apresentar valor líquido desde o início da demanda, 
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incluindo a atualização até a data da distribuição da ação. Com efeito, 

determino que o demandante emende a petição inicial, à apresentação do 

demonstrativo de cálculo total do proveito econômico pretendido, 

compreendidos valores retroativos e reflexos em verbas trabalhistas, bem 

como eventuais parcelas vincendas, com o decorrente aditamento do 

pedido (quantificação monetária), adequando o valor posto aos ditamos do 

art. 292 do CPC, mormente seus §§ 1º e 2º, com as devidas atualizações, 

até a distribuição da demanda, inclusive para se aferir a competência do 

juízo quanto ao valor da causa, nos termos da Lei 12.153/09. Fixo prazo 

de 15 dias para efetivação da emenda, nos estritos limites e exigências 

procedimentais do art. 321 e segs. do CPC, sob pena de indeferimento, 

com a consequente extinção do feito. Apresentada a emenda, conclusos. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e proceda à 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010904-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODALIA GENI DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010904-78.2020.8.11.0002. AUTOR: ODALIA GENI DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De proêmio, adverte-se que, no 

sistema dos juizados, não se admite liquidação de sentença, cabendo ao 

demandante, destarte, apresentar valor líquido desde o início da demanda, 

incluindo a atualização até a data da distribuição da ação. Com efeito, 

determino que a demandante emende a petição inicial, à apresentação do 

demonstrativo de cálculo total do proveito econômico pretendido, 

compreendidos valores retroativos e reflexos em verbas trabalhistas, bem 

como eventuais parcelas vincendas, com o decorrente aditamento do 

pedido (quantificação monetária), adequando o valor posto aos ditamos do 

art. 292 do CPC, mormente seus §§ 1º e 2º, com as devidas atualizações, 

até a distribuição da demanda, inclusive para se aferir a competência do 

juízo quanto ao valor da causa, nos termos da Lei 12.153/09. Fixo prazo 

de 15 dias para efetivação da emenda, nos estritos limites e exigências 

procedimentais do art. 321 e segs. do CPC, sob pena de indeferimento, 

com a consequente extinção do feito. Apresentada a emenda, conclusos. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e proceda à 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010905-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMYSON DO NASCIMENTO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010905-63.2020.8.11.0002. AUTOR: ROMYSON DO NASCIMENTO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De proêmio, adverte-se que, no 

sistema dos juizados, não se admite liquidação de sentença, cabendo ao 

demandante, destarte, apresentar valor líquido desde o início da demanda, 

incluindo a atualização até a data da distribuição da ação. Com efeito, 

determino que o demandante emende a petição inicial, à apresentação do 

demonstrativo de cálculo total do proveito econômico pretendido, 

compreendidos valores retroativos e reflexos em verbas trabalhistas, bem 

como eventuais parcelas vincendas, com o decorrente aditamento do 

pedido (quantificação monetária), adequando o valor posto aos ditamos do 

art. 292 do CPC, mormente seus §§ 1º e 2º, com as devidas atualizações, 

até a distribuição da demanda, inclusive para se aferir a competência do 

juízo quanto ao valor da causa, nos termos da Lei 12.153/09. Fixo prazo 

de 15 dias para efetivação da emenda, nos estritos limites e exigências 

procedimentais do art. 321 e segs. do CPC, sob pena de indeferimento, 

com a consequente extinção do feito. Apresentada a emenda, conclusos. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e proceda à 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010907-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MUNIZ DE AGUIAR (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010907-33.2020.8.11.0002. AUTOR: SEBASTIAO MUNIZ DE AGUIAR 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De proêmio, adverte-se que, no 

sistema dos juizados, não se admite liquidação de sentença, cabendo ao 

demandante, destarte, apresentar valor líquido desde o início da demanda, 

incluindo a atualização até a data da distribuição da ação. Com efeito, 

determino que o demandante emende a petição inicial, à apresentação do 

demonstrativo de cálculo total do proveito econômico pretendido, 

compreendidos valores retroativos e reflexos em verbas trabalhistas, bem 

como eventuais parcelas vincendas, com o decorrente aditamento do 

pedido (quantificação monetária), adequando o valor posto aos ditamos do 

art. 292 do CPC, mormente seus §§ 1º e 2º, com as devidas atualizações, 

até a distribuição da demanda, inclusive para se aferir a competência do 

juízo quanto ao valor da causa, nos termos da Lei 12.153/09. Fixo prazo 

de 15 dias para efetivação da emenda, nos estritos limites e exigências 

procedimentais do art. 321 e segs. do CPC, sob pena de indeferimento, 

com a consequente extinção do feito. Apresentada a emenda, conclusos. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e proceda à 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010920-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINO DA SILVA DIAS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010920-32.2020.8.11.0002. AUTOR: ZELINO DA SILVA DIAS REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De proêmio, adverte-se que, no 

sistema dos juizados, não se admite liquidação de sentença, cabendo ao 

demandante, destarte, apresentar valor líquido desde o início da demanda, 

incluindo a atualização até a data da distribuição da ação. Com efeito, 

determino que o demandante emende a petição inicial, à apresentação do 

demonstrativo de cálculo total do proveito econômico pretendido, 

compreendidos valores retroativos e reflexos em verbas trabalhistas, bem 

como eventuais parcelas vincendas, com o decorrente aditamento do 

pedido (quantificação monetária), adequando o valor posto aos ditamos do 

art. 292 do CPC, mormente seus §§ 1º e 2º, com as devidas atualizações, 

até a distribuição da demanda, inclusive para se aferir a competência do 

juízo quanto ao valor da causa, nos termos da Lei 12.153/09. Fixo prazo 

de 15 dias para efetivação da emenda, nos estritos limites e exigências 

procedimentais do art. 321 e segs. do CPC, sob pena de indeferimento, 

com a consequente extinção do feito. Apresentada a emenda, conclusos. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e proceda à 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010493-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA OAB - MT26528/O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1010493-35.2020.8.11.0002 REQUERENTE: VALTER MARTINS DE SOUZA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV DESPACHO Vistos. 

Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no 

art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de 

defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de 

conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º 

da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido apresentar todos os 

documentos necessários à resolução da lide, desde que não se trate de 

documento cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de terceiro. 

Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005377-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005377-87.2016.8.11.0002. AUTOR(A): MARCIO ALVES DUARTE REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca do 

retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja condenação 

ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. 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: 1001504-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIL DA SILVA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001504-45.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIL DA SILVA 

MEDEIROS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos 

da Egrégia Turma Recursal. Face à ausência de condenação, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às 

providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003886-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE RUFINO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003886-74.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS ANDRE RUFINO 

BORGES REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia 

Turma Recursal. Face à ausência de condenação, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006604-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FIGUEIREDO DE ASSUNCAO (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 JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006604-78.2017.8.11.0002. AUTOR(A): JAIR FIGUEIREDO DE 

ASSUNCAO REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as 

partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Face à 

ausência de condenação, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 

de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008511-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO(A))

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008511-54.2018.8.11.0002. AUTOR(A): DILZA DA SILVA REU: MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos 

autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja condenação ou nada 

sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002630-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI SILVA COSTA CAMARGO (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 JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002630-96.2018.8.11.0002. AUTOR(A): IVANI SILVA COSTA CAMARGO 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja 

condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009203-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY FIDELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 347 de 389



Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte Executada, para que para que proceda ao Pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos do 

artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 1009203-19.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: KELLY FIDELIS Advogado do(a) REQUERENTE: 

ESTEVAO NOBRE QUIRINO - RO9658 REQUERIDO(A): VIVO S.A. VÁRZEA 

GRANDE/MT, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR 

JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

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

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003326-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003326-35.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BERENICE MARIA DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Vistos. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal. Face à ausência de condenação, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007683-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEMEURE MARTINS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1007683-87.2020.8.11.0002 REQUERENTE: DEMEURE MARTINS E SILVA 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003886-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003886-11.2017.8.11.0002. AUTOR(A): SILVANA CARVALHO DA SILVA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Face à ausência de 

condenação, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007210-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE PACHECO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte Executada, para que para que proceda ao Pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos do 

artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 1007210-38.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: GEOVANE PACHECO DA CONCEICAO 

Advogado do(a) REQUERENTE: ESTEVAO NOBRE QUIRINO - RO9658 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 
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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: 1008751-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MOURA BUENO (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 JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008751-77.2017.8.11.0002. AUTOR(A): LEANDRO DE MOURA BUENO 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Face à ausência de 

condenação, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002433-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SALDANHA (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 JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002433-78.2017.8.11.0002. AUTOR(A): CRISTIANE SALDANHA REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca do 

retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Face à ausência de 

condenação, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008726-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008726-59.2020.8.11.0002. AUTORA: SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ 

RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Da análise da pretensão, verifica-se 

que a requerente postula ação de obrigação de fazer, cumulada com 

pedido de danos morais e materiais, declaração de inexistência de débito e 

tutela de urgência. Nada obstante, verifica-se que a pretensão relativa a 

inexistência de débito em referência – cerne da presente demanda – tem 

origem em inscrição em Dívida Ativa, lançada pela Secretaria de Estado de 

Fazenda, conforme Extrato de Lançamento de IPVA juntado aos autos (Id. 

30385063). Nesse contexto, sendo a Secretaria de Estado de Fazenda a 

responsável pelo lançamento do tributo veicular ora questionado 

judicialmente, deve o Estado de Mato Grosso integrar o polo passivo da 

presente demanda, posto que responsável pela inscrição em dívida ativa 

relativa à Débitos de IPVA. Isso posto, nos termos do art. 321 do Código 

de Processo Civil, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial e 

regularizar o polo passivo da demanda, no prazo de 15 dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 15 de abril de 2020. 

AMINI HADDAD CAMPOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003213-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MORGADO ARRUDA (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 JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003213-18.2017.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA DE LOURDES MORGADO 

ARRUDA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as 

partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Face à 

ausência de condenação, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 

de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005678-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VIEIRA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719-B (ADVOGADO(A))

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005678-97.2017.8.11.0002. AUTOR(A): APARECIDA VIEIRA DA ROCHA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9099/95. Fundamento e decido. 

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. Preliminar – Prescrição FGTS. No 

julgamento do ARE 709212/DF o Supremo Tribunal Federal firmou 

posicionamento no sentido de que a prescrição à reclamação do FGTS é 

trintenária, quando o início do prazo prescricional se iniciou até 

13.11.2014, passando, a partir daí, a ser quinquenal, o que ocorrer 

primeiro. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA E 

RECURSO ADESIVO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRESCRIÇÃO 

TRINTENÁRIA PARA RECEBIMENTO FGTS - MODULAÇÃO DE EFEITOS 

ARE 70912/DF - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS 

PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO FGTS – 

REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 596.478/RR E RE 765.320/MG – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - 

APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.[...]A 

modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional 

do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/ TST, pela 

qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso 

em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: 

trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 

13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)” (...) (Apelação / Remessa Necessária 

20779/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, 

Publicado no DJE 12/03/2019) Logo, aplicando-se a regra disposta pelo 

STF, evidencia-se não ter o instituto da prescrição alcançado, sequer 

parcialmente, o direito da parte autora, no que tange ao FGTS. Nessa 

senda, rejeito a preliminar de prescrição. O ponto nodal da presente 

celeuma consiste em verificar se renovações sucessivas de contrato 

temporário para com a Fazenda Pública (termo tomado em ampla acepção) 
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geram nulidade da contratação, bem como direito à percepção das férias, 

terço constitucional, 13º salário e adicional de insalubridade. Inicialmente, 

cumpre destacar que, não nos deparamos, na presente hipótese, com 

situação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. É que a Lei 

Municipal 1.164/91, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município de Várzea Grande, no art. 2º, estabelece regime jurídico 

único estatutário para os servidores, de tal forma que o vínculo 

estabelecido é institucional-estatutário e não contratual-empregatício. 

Assim, evidencia-se que o servidor é ocupante de cargo público, e não de 

emprego público in stricto sensu, ocupado exclusivamente por 

empregados públicos, cuidando o Direito do Trabalho somente da segunda 

categoria. “O direito do trabalho não se ocupa da normatização e tutela de 

qualquer tipo de relação jurídica que tenha por objeto o trabalho, ou seja, 

não tem por propósito qualquer tipo de relação de trabalho. Tal ramo do 

Direito tutela um tipo específico de relação de trabalho, a qual consiste na 

relação de emprego. Por conseguinte, o Direito do Trabalho será aplicado 

à Administração Pública quando o ente público estabelecer com o 

trabalhador uma relação jurídica de natureza empregatícia, ou seja, 

quando o vínculo empregatício corresponder à ocupação de emprego 

público.”[1] ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTE PÚBLICO. 

NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. REGIME 

ESTATUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA (CLT). 

FGTS, TRCT, MULTA, AVISO PRÉVIO. IMPROCEDÊNCIA. - Havendo o autor 

sido nomeado para o exercício de cargo comissionado, o vínculo 

estabelecido com o ente público deu-se sob a égide do direito público, 

regido pelo regime estatutário local, não incidem as regras da legislação 

trabalhista (CLT), sendo inexigíveis aviso prévio, multas e FGTS. (TJMG, 

AC 10245110181287001 MG, Rel. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 

28/01/2014, p. 06/02/2014). Tal digressão se presta não só à exata 

delimitação do vínculo estabelecido entre as partes. Imprescindível 

também, para fins de verificação da legislação a ser empregada no caso 

concreto, in casu, o Estatuto dos Servidores do Município de Várzea 

Grande, extirpando-se, por completo, a aplicabilidade das normas 

dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho. Pois bem, o artigo 37, 

inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que a 

investidura em cargo ou emprego público carece de aprovação em 

concurso público de provas ou provas e títulos, a depender complexidade 

e natureza do cargo ou emprego.[2] 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: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; Exceção se 

faz ao cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos 

da normativa acima colacionada e à contratação temporária, para atender 

necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do 

mesmo artigo, conforme segue: IX - a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público; Não se pode olvidar, também, 

a disposição do inciso I do artigo 37, no sentido de que a contratação 

deverá respeitar a forma estabelecida na Lei, in verbis: I - os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; Nesse contexto, a Lei Municipal nº 

1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, 

das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Várzea 

Grande), dispõe em seus artigos 244 e 245: Art. 244. Para atender as 

necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser 

efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante 

contrato de locação de serviços. Art. 245. Consideram-se como de 

necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações 

que visem a: I – combater surtos epidêmicos; II – fazer recenseamento; III – 

atender situações de calamidade pública; IV – substituir ou admitir 

professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do 

magistério; V – permitir a execução de serviço por profissional de notória 

especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e 

tecnológica; VI – atender a outras situações de urgência que vierem a ser 

definidas em lei. §1º - as contratações de que trata este artigo terão 

dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses, 

exceto nas hipóteses dos incisos III e IV, cujo prazo máximo será de doze 

meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de vinte e quatro meses 

prazos esses improrrogáveis. §2º - O recrutamento será feito mediante 

processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV. No mesmo 

sentido, prescreve a Lei Municipal n. 2.613/2003: Art. 2º. Considera-se 

necessidade temporária e excepcional no âmbito do município: I – 

assistência às situações de calamidade pública; II – combate a surtos 

endêmicos; III – admissão de professor substituto ou professor visitante; 

IV – qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público: 

a) Limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na área de 

saúde; d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços 

públicos nas secretarias municipais; V – atender programas sociais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 

Social; VI – atender programas culturais itinerantes; VII – atender 

programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos 

congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com 

repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4º. As 

contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos 

máximos: I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II – até 

doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º, III – até dois anos, nos 

casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º. Destarte, no presente caso, 

evidencia-se que o contrato da parte reclamante fora renovado 

sucessivas vezes, restando patente sua nulidade, por afronta ao que 

dispõe o artigo 37, II, da CRFB. Quanto aos direitos do trabalhador 

temporário, na hipótese de contratação alicerçada em contrato nulo, o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

705.140/RS (Tema 916 STF), submetido ao regime de repercussão geral, 

firmou posicionamento no sentido de que as contratações ilegítimas não 

geram efeitos jurídicos válidos, de modo a gerar direito somente ao 

recebimento do salário e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, excluídas as demais garantias, como férias, terço de 

férias e 13º Salário. Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) Acresço que a 

ratio decidendi se amolda com perfeição à hipótese, uma vez que os 

pleitos, ora requeridos, foram objeto do RE acima colacionado. Com efeito, 

o artigo 927 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 927. Os juízes e os 

tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula 

vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou 

de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou 

do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Assim, nos termos do 

inciso II, do artigo 927, o precedente do Supremo Tribunal Federal deve ser 

observado. Inclusive, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em respeito ao caráter vinculante do precedente, passou a adotar este 

posicionamento, conforme segue: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – RECEBIMENTO DE TERÇO 

CONSTITUCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE – 

RECEBIMENTO DE FGTS – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS POR 

RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL – 
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INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA.1. É direito do trabalhador não concursado, que teve seu 

contrato declarado nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS. (N.U 

0014685-86.2012.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, 

Publicado no DJE 07/02/2019) Os demais tribunais também passaram à 

adoção do posicionamento da Corte Excelsa. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. 1) A regra da obrigatoriedade do 

concurso público para a contratação no serviço público somente encontra 

exceção nos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração e nos 

contratos para atendimento de uma necessidade temporária de 

excepcional interesse público, razão pela qual sua interpretação é 

restritiva. 2) O contrato administrativo que não observa os requisitos 

instituídos no art. 37, IX, da Constituição Federal é nulo e não gera 

qualquer efeito jurídico válido, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS. Precedentes do STF. 3) Reconhecida a 

nulidade do contrato administrativo, esta prepondera sobre eventuais 

direitos supostamente decorrentes da referida relação jurídica, tais como 

férias, 13º salário e adicional de insalubridade. 4) Recurso não provido. 

(TJ-AP - APL: 00115913420198030001 AP, Relator: Desembargador 

CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 20/02/2020, Tribunal) APELAÇÃO 

CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE MARIANA - CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - RE Nº 

765.320/MG - REPERCUSSÃO GERAL - PEDIDO DE PAGAMENTO DE 

FÉRIAS, HORAS EXTRAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - 

VERBAS NÃO DEVIDAS - RECURSO DESPROVIDO. - O contrato 

temporário válido, firmado nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF/88, 

garante ao contratado o recebimento das verbas devidas ao servidor 

público, constantes no artigo 39, § 3º, da CR/88, por se enquadrar no 

regime jurídico estatutário, ao passo que, nas contratações nulas, na 

esteira da jurisprudência do STF (RE 705140/RS), o contratado faz jus 

apenas a saldo de salário e FGTS, porquanto a avença ilegítima não gera 

efeitos jurídicos válidos. (TJ-MG - AC: 10400130007810001 MG, Relator: 

Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 

02/04/2019) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM 

FACE DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE - FÉRIAS 

E TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS INDEVIDAS - PRECEDENTES DO 

STF - SENTENÇA REFORMADA - REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA - 

PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO - DECISÃO UNÂNIME. 1. 

Comprovada a ocorrência de sucessivas renovações do ajuste firmado 

com o Poder Público, é inequívoca a nulidade no caso em apreço dos 

vínculos contratuais a partir do segundo, eis que, extrapolaram os limites 

estabelecidos na Lei Municipal nº 99, de 24 de abril de 2001. 2. Nos termos 

do precedente consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, a 

exigência constitucional de concurso público sobrepõe-se aos direitos 

sociais assegurados pela Constituição da República, e, por isso, a 

contratação irregular não gera quaisquer efeitos jurídicos, salvo o direito à 

percepção dos vencimentos referentes ao período trabalhado e o 

levantamento do valor correspondente ao FGTS. 3. Remessa necessária 

provida por decisão unânime. Prejudicado o apelo voluntário. (TJ-PE - APL: 

4744858 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de 

Julgamento: 17/05/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

08/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE SERVIDOR. VÍNCULO NULO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE 

PRESTADOS. FGTS DEVIDO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º 

SALÁRIO DO PERÍODO LABORADO. AUSÊNCIA DE DIREITO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- Conforme decisão do Pretório Excelso, no julgamento do 

RE 765320/MG, reafirmando a sua jurisprudência para fins de 

repercussão geral, a contratação temporária de pessoal pela 

Administração Pública, realizada em desconformidade com o inc. IX do art. 

37, da CR/88, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, senão o direito 

ao recebimento de saldo de salário e do levantamento dos depósitos 

efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 2- Ao 

servidor contratado à míngua de aprovação em concurso público, para 

exercício de função que não se afigura como excepcional ou temporária, 

ou ainda como de assessoramento, chefia ou direção, há de ser 

reconhecida a nulidade do contrato de prestação de serviços e, em 

consequência, o direito à percepção das verbas relativas ao depósito do 

FGTS, nos termos do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. 3- Em sendo cada 

litigante, em parte, vencedor e vencido na demanda, de rigor o 

reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC. 

4- Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-TO - APL: 

00140288220198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS) Destarte, 

evidenciada a nulidade da contratação, não há que se falar em férias, 

terço de férias, 13º salário e adicionais de local de trabalho, somente no 

direito ao recolhimento do FGTS. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, 

para declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, 

consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em razão de todo 

período contratual, com correção monetária pela TR até 25.03.2015, data a 

partir da qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora, a partir da citação 

válida, na forma do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, devendo incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF). 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 (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] NEIVA, Rogério. 

Direito e Processo do Trabalho Aplicados à Administração Pública e 

Fazenda Pública. 2ª Ed. São Paulo: GEN, 2015, p.23. [2] DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 

670.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010303-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE DE SOUZA GONCALVES PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1010303-72.2020.8.11.0002 REQUERENTE: EMANUELLE DE SOUZA 

GONCALVES PEGORARO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008748-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO DE ANDRADE (AUTOR)

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 JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008748-20.2020.8.11.0002. AUTOR: MARCOS ADRIANO DE ANDRADE 

REU: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos. Da análise da exordial, 

observa-se que o requerente atribuiu à causa o valor de R$ 54.536,98, 

requerendo o afastamento do sistema de juizados especiais para 

processamento e julgamento do presente feito, ao argumento de que, 

consideradas as prestações a vencer no curso da demanda, o valor 

acabará por ultrapassar o teto de 60 (sessenta) salários mínimos. Nada 
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obstante, houve o declínio da competência, pelo juízo da 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande ao presente Juizado, 

levando em conta o valor da causa. Ocorre que, conforme prevê o art. 

292 do CPC, o valor da causa, em ações como a presente, deve englobar 

o montante vencido entendido por devido, acrescido da soma de 12 (doze) 

prestações vincendas. Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: [...] § 1º Quando se pedirem prestações 

vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2º O 

valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a 

obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) 

ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Dessa 

forma, considerando que o autor apresentou os cálculos referentes 

somente às parcelas já vencidas, não se pode considerar o valor posto na 

exordial como o exato montante final pleiteado. Ao computar eventuais 

parcelas vincendas, bem como a pertinente correção monetária, é 

possível que o valor ultrapasse o teto máximo para processamento e 

julgamento perante o presente Juizado, pelo que sua precisa quantificação 

se impõe, a evitar prejuízos futuros às partes. Com efeito, tendo-se em 

vista o declínio de competência, determino que o demandante emende a 

petição inicial, à apresentação do demonstrativo de cálculo total do 

proveito econômico pretendido, compreendidos eventuais valores 

retroativos e reflexos em verbas trabalhistas, bem como a soma de 12 

(doze) parcelas vincendas, com o decorrente aditamento do pedido 

(quantificação monetária), com as devidas atualizações, até a distribuição 

da demanda, inclusive para se aferir a competência do juízo quanto ao 

valor da causa, nos termos da Lei 12.153/09. Fixo prazo de 15 dias para 

efetivação da emenda, nos estritos limites e exigências procedimentais do 

art. 321 e segs. do CPC, sob pena de indeferimento, com a consequente 

extinção do feito. Apresentada a emenda, conclusos. Decorrido o prazo, 

sem manifestação, certifique-se e proceda à conclusão. Intime-se. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. Amini Haddad Campos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003122-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. V. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003122-88.2018.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GRACIELLE 

VILMARA DOS SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 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, 13 de abril de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002569-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENI PINTO DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002569-41.2018.8.11.0002. AUTOR(A): GENI PINTO DE MAGALHAES 

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, 13 

de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008107-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008107-03.2018.8.11.0002. AUTOR(A): GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA 

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. Amini Haddad Campos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008146-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008146-34.2017.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIANE 

OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal. Caso não haja condenação ou nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003686-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS EUGENIO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003686-67.2018.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIAS 

EUGENIO DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE NOSSA 

SENHORA DO LIVRAMENTO Vistos. Intimem-se as partes acerca do 

retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Face à ausência de 

condenação, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000880-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLYSON RUBENS WEBER TAVERA (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 JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000880-59.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ELLYSON RUBENS WEBER 

TAVERA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as 

partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Face à 

ausência de condenação, arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 

de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001288-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO FIGUEIREDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001288-50.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA DO CARMO FIGUEIREDO 

SILVA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes 

acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Face à ausência 

de condenação, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005963-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VERONESE MANTOVANI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005963-56.2018.8.11.0002. AUTOR(A): EDSON VERONESE MANTOVANI 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja 

condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002961-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU HEBER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002961-15.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ELISEU HEBER DA SILVA REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca do 

retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja condenação 

ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000783-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS ROCHA REZENDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO(A))

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000783-59.2018.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIANE DOS 

SANTOS ROCHA REZENDE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos 

autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja condenação ou nada 

sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006916-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DO ESPIRITO SANTO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006916-20.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARLENE DO ESPIRITO 

SANTO ROCHA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal. Face à ausência de condenação, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008017-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE CARMO DE CAMARGO FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008017-29.2017.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIANE 

CARMO DE CAMARGO FIGUEIREDO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia 

Turma Recursal. Caso não haja condenação ou nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 

de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINA SERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000454-47.2018.8.11.0002. AUTOR(A): TEREZINA SERRA REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO, 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, 16 de março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010562-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA GRIGOLETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010562-67.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RITA DE CASSIA 

GRIGOLETTO REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos, etc. Da análise da pretensão, verifica-se que a autora não 

formulou pedido de teletrabalho, apesar de sua argumentação estar 

atrelada às normativas da OMS e do Ministério da Saúde, concernentes à 

viabilidade do home-office. O pedido, na forma posta, não se encontra 

amparado pela ordem normativa. Não se trata de dispensa da atividade, 

mas de exercício funcional via home-office. Contudo, sem a devida 

adequação resta impossível a apreciação (proibição de tutela extra, ultra 

ou infra petita). Ademais, é de conhecimento notório que houve a 

convocação de todos os Profissionais da Saúde (ainda que em gozo de 

férias, licença prêmio e afins) para que retornassem ao trabalho, com o 

fim de atuarem na linha de frente para fins de combate ao COVID-19. 

Contudo, ao que se vê, a autora desenvolve atividade de digitadora e 

ainda se encontra em usufruto de licença prêmio. Não é o seu caso. 

Portanto, o que se observa é a possibilidade do exercício de teletrabalho, 

desde que hábil ao cumprimento das funções, estas, pois, compatíveis 

com o cargo da demandante. Assim, para as devidas adequações, face à 

substância do seu dever de assistência à pessoa idosa (Estatuto do 

Idoso), pertencente ao grupo de risco, necessária a regularização da 

inicial e adequação dos pedidos formulados. Dessarte, nos termos do art. 

321 do NCPC, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no 

prazo de máximo de 15 dias. Com a emenda, venham-me para apreciação 

da liminar. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010091-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO SANTANA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO OAB - MT19687/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010091-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANGELO SANTANA ROSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. Em razão da juntada de nova 

manifestação pelo autor, de ID 29058107, converto o julgamento em 

diligência, a fim de determinar a intimação da autarquia requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para manifestação naquilo que entender pertinente, 

em respeito aos princípios da cooperação e da vedação da decisão 

surpresa, expressamente referenciados nos artigos 6º, 9º e 10º do 

Código de Processo Civil. Ademais, por força do que prescreve o artigo 9º 

da Lei n. 12.153/09, intime-se ainda o requerido para que, em igual prazo, 

apresente novamente os documentos de ID 24577678 (ordens de serviço 

abertas pelo autor) e IDs 24776875 e 24776876 (relativos às ordens de 

serviço n. 1243225 e 1227546, respectivamente) de modo completo, em 

sua integralidade, visto que estão cortados e sua completa compreensão 

é indispensável à resolução da lide. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 23 de março de 2020. 

AMINI HADDAD CAMPOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012044-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELVINA CAETANA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - 006.379.521-38 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012044-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELVINA CAETANA DE PAULA 

PROCURADOR: MARLI DANTAS DO NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de relatório, por força do 

que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 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. O autor servidor efetivo da municipalidade (posse em 

junho de 1994), no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e 

Social, nível médio, laborando pelo lapso de 30 horas semanais, lotado na 

Secretaria Municipal de Saúde. A Lei Complementar Municipal de nº 

4.014/2014, com efeitos financeiros em maio de 2015, que cuida dos 

planos de carreira dos profissionais da educação básica do município de 

Várzea Grande, dispõe sobre a progressão dos servidores: Art. 16 – Para 

efeito de enquadramento na presente Lei dos atuais servidores 

pertencentes à Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico 

Social, a que se refere o art. 2º desta lei, observar-se-ão os seguintes 

critérios: I – Conforme anexo II que trata da denominação de cargos; II – 

promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida para o 

respectivo cargo; III – Progressão Vertical, de um nível para o outro, a 

cada três anos, levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado 

à Administração direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea 

Grande, conforme os níveis constantes nas tabelas dos Anexos IV, V, VI 

desta Lei; IV – Para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo 

de serviço público, contado a partir da data do ingresso do profissional no 

cargo Efetivo. Assim, a progressão de nível obedecerá o cumprimento do 

interstício de 03 (três) anos, a contar da data do ingresso do profissional 

no cargo Efetivo. Com efeito a requerente foi enquadrada na Classe A, 

Nível 7 através da Portaria 222/2015, porém possuía direito de 

enquadramento no Nível 8 a partir de maio de 2015, uma vez que tomou 

posse em 1994. A Portaria de nº 336/2016, com entrada em vigor em 01 

de junho de 2016, retificou o enquadramento da servidora a Classe C, 

Nível 7, quando deveria ter enquadrado na Classe C, Nível 8. A Lei 

Complementar Municipal de nº 4.293/2017, Capítulo III, em seu artigo 19, 

com entrada em vigor em 01 de janeiro de 2018, traz a seguinte redação: 

Art.19. Fica alterado o art. 12da Lei Municipal Complementar nº 

4.014/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art.12. As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo de nível médio, da seguinte forma: I - cargos de nível 

médio ou médio técnico com enquadramento inicial na classe A: Classe A: 

formação em nível médio completo ou curso de educação profissional de 

nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo 

MEC. Classe B: Curso de Capacitação com carga horária mínima de 200 

(duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 

20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão; Classe C: Formação 

em ensino Superior completo ou tecnólogo completo, com diploma 

devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC e 

respectivo registro no órgão de classe quando necessário; Classe D: Uma 

pós-graduação lato sensu, com carga mínima de 360 (trezentos e 

sessenta) horas. Com efeito, no dia 14 de agosto de 2019 a requerente 

apresentou certificado de pós-graduação que lhe garantem direito à 

promoção para a Classe D, Nível 9 em razão do tempo de serviço, ou seja, 

promoção horizontal. Assim, uma vez que a requerente apresentou 

certificado de pós-graduação, deveria, por ocasião da vigência da Lei nº 

4293/2017, que alterou o artigo 12 da Lei nº 4.014/2014, que regulou a 

carreira da categoria, ter sido enquadrado na Classe D, Nível 9. Contudo, 

por equívoco da parte demandada o requerente que fora enquadrado na 

Classe C, Nível 7 (Portaria nº 336/2016), apenas teve seu Nível alterado 

para o 8. Assim, evidencia-se que o requerente teve prejuízos financeiros 

durante os períodos em comentos. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo ACOLHIMENTO PARCIAL 

DO PEDIDO, para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento 

das diferenças remuneratórias em favor da requerente (inclusive os 

reflexos), entre as classes/níveis A7 a C8, durante o período de maio de 

2015 a janeiro de 2018, com base no anexo V da Lei nº 4.014/2014 e 

entre as classes/níveis C8 a D9, durante o período de janeiro de 2018 até 

a presente data, com base no Anexo IX – tabela referente ao agente de 

desenvolvimento econômico e social (nível médio - 30 horas) da Lei nº 

4.293/2017, com correção monetária a partir da data que cada valor 
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deveria ter sido recebido, e juros a contar da citação. com correção 

monetária, a contar do inadimplemento obrigacional pela TR até 

25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora 

na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97 (taxa de remuneração básica da 

caderneta de poupança), a contar da citação. Via de consequência, 

encerro a fase de conhecimento. Anoto que o valor da condenação 

deverá ser apurado por simples cálculo aritmético, não se tratando, 

portanto, de liquidação de sentença. Desnecessidade de reexame 

necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Jordana Santana Daher Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. AMINI HADDAD 

CAMPOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015496-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO OAB - MT19687/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015496-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO MARQUES DE 

MORAES REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos. 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. Vale 

ressaltar que o ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar a 

legalidade das cobranças efetuadas pela autarquia requerida, acerca de 

possíveis débitos pendentes – que compreendem o período de janeiro de 

2009 à dezembro de 2019 – e totalizam o montante de R$ 8.713,78 (oito 

mil, setecentos e treze reais e setenta e oito centavos). Assim, o autor 

alega indevida referida cobrança, requerendo a declaração de 

inexistência do débito, em razão de não ter usufruído do serviço de 

abastecimento de água. Pois bem. Oportunizada a defesa, a autarquia 

reclamada, conquanto tenha juntado aos autos provas documentais – 

como planilha de pagamentos efetuados, planilha de débitos e ordem de 

serviço com vistoria –, não logrou êxito em demonstrar a legalidade da 

cobrança do débito ora contestado. Isso porque, os documentos que, em 

tese, comprovariam a existência e legalidade dos débitos cobrados do 

autor, tratam-se de documentos de cunho exclusivamente unilateral, 

porquanto oriundos de seu próprio sistema operacional (telas oriundas do 

sistema da autarquia), mormente os de Id. 27372224 e 27372225). As 

impressões de telas do sistema informatizado da autarquia requerida, 

portanto, são unilaterais, não se prestando como meio de prova. É o que 

assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

AREsp 439153/RS, bem como a jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA - 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTOS CONSIGNADOS EM 

APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – 

APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – TELAS 

DE SISTEMA – PROVA UNILATERAL – NÃO COMPROVADA – DANO 

MATERIAL – CARACTERIZADO – VALORES DESCONTADOS 

INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste óbice ao 

processamento da Ação, se preenche integralmente os requisitos do art. 

319 e art. 320, ambos do CPC, apresentando os fundamentos, o pedido e 

a causa de pedir de sua pretensão. O ônus de provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas 

do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis 

para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema 

informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se 

prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). O entendimento 

do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição de valor indevidamente 

cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 

1527458/SE). Diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais 

decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do autor 

são compensáveis (STJ AREsp 968496/MS). A indenização por dano 

moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. (N.U 0037067-34.2016.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – 

CONTRATAÇÃO – INADIMPLÊNCIA - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE 

DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – TELAS DE SISTEMA – 

PROVA UNILATERAL – NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE - 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS 

MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da 

empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar 

contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além 

de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio 

de prova (STJ AREsp 439153/RS). O registro indevido nos órgãos de 

proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de 

dano moral, o qual dispensa provas. A indenização por dano moral deve 

ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à 

finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima 

e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. (N.U 0014344-07.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA – 

ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, 

VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE - ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - 

CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito 

do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são 

consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, 

pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, 

via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ 

AREsp 439153/RS). O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito 

gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual 

dispensa provas. A indenização por dano moral deve ser fixada em 

montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a 

qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando 

a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 

0001608-44.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) Nesse 

contexto, imperioso destacar que quando o consumidor não reconhece a 

origem da dívida cobrada – como é o caso dos autos –, o ônus probatório 

quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e 

serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova 

negativa. Contudo, o réu não logrou êxito à comprovação dos fatos 

extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, de modo que o 

único documento colacionado aos autos para este fim são as telas 

oriundas do sistema da autarquia, o que, como justificado alhures, não se 

presta como meio de prova. Ademais, verifica-se ainda da ordem de 

serviço com vistoria (Id. 27372226) que não há a assinatura do fiscal, nem 

do consumidor, tratando-se, também, da impressão de tela do sistema 

informatizado da requerida. Portanto, tem-se que a reclamada não fez 

qualquer prova de que tenha disponibilizado o serviço, ônus processual 
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que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, 

notadamente por se tratar de relação de consumo, em que deve ser 

facilitada a defesa do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da 

prova (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). - Reexame 

necessário e apelação cível - Ação de cobrança - Procedência - Faturas 

de consumo dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário - Pagamento - Ausência de comprovação - Ônus da prova que 

recai sobre o réu - Responsabilidade do Município configurada - Sentença 

mantida - Reexame e apelação desprovidos. O réu não deve apenas 

formular meras alegações em sua defesa, mas, sim, comprovar suas 

assertivas, diante do ônus da prova dos fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do que preleciona o inciso II 

do art. 373 do CPC. V I S T O S, relatados e discutidos os presentes autos 

acima identificados, (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 

00026449520128150261, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. 

ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 17-07-2018) Nesse 

espeque, devem ser declarados inexistentes os débitos objurgados, 

porquanto a demandada não comprovou a prestação do serviço no 

período. Quanto ao dano moral, não se verifica sua materialização, pois a 

cobrança indevida, por si só, desacompanhada de qualquer meio coativo 

ao pagamento, verbi gratia o protesto, a suspensão do abastecimento de 

água, não caracteriza lesão à personalidade. É este o posicionamento do 

e. TJMT: 0014686-66.2015.8.11.0041APELANTE: ROSA SOUZA DE LIMA 

APELADO: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS 

PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA 

INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – MERO 

ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. O envio de cobrança 

indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, uma vez que não 

ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá 

da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e 

comprovadas nos autos. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA 

– DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NÃO 

VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - 

DESNECESSIDADE DO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - EMBARGOS 

REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se 

justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, 

omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do 

CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com 

o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de 

declaração via adequada para esses fins. A mera cobrança de valores 

indevidos pela concessionária de abastecimento de energia elétrica não 

tem o condão ofender os direitos da personalidade, sendo dissabores 

normais da vida cotidiana. (ED 45030/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO 

PARCIALMENTE O PEDIDO, para declarar inexistentes os débitos que 

compreendem o período de janeiro de 2009 a dezembro de 2019, e que 

totalizam o montante de R$ 8.713,78 (oito mil, setecentos e treze reais e 

setenta e oito centavos). 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 (art. 54 da 

Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se. Intime-se e cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 30 de março de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002049-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MANOEL DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

GONCALINA NEVES DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1002049-18.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: GONCALINA NEVES DE 

CAMPOS, EDSON MANOEL DE ALMEIDA EXECUTADO: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Tendo a parte exequente requerido o 

cumprimento da sentença, intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

535, “caput”, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005832-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BARBOSA DE MENDONCA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005832-13.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SILVANA BARBOSA DE 

MENDONCA BRANDAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. De proêmio, verifica-se que foi juntado, pelo causídico, apenas um 

arquivo em formato .PDF, contendo toda a documentação pertinente ao 

feito. Dessarte, importa rememorar o texto da Resolução TJ-MT/TP nº 

03/2018, que regulamenta o peticionamento via PJE no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, especificamente seu art. 32: Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos "Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados. Nesse sentido, evidente que a maneira como foi anexada a 

documentação comprobatória da pretensão torna demasiadamente 

dispendiosa, senão inviável, a exitosa análise da demanda. Não bastasse 

os arquivos não terem sido separados e nomeados por tipo, a expressiva 

maioria encontra-se com a lateral esquerda cortada, aparentemente em 

decorrência da maneira como foi procedida à digitalização. Dessa forma, 

imperioso que a parte autora proceda à regularização da documentação 

que acompanha a exordial, juntando cópias integrais, nítidas e legíveis de 

todos os documentos e catalogando os anexos por tipo, nomeando-os 

devidamente, tudo a permitir a correta e eficaz análise da demanda e a 

adequar o procedimento às disposições do Pleno do TJMT. Assim, deverá 

a demandante emendar a petição inicial, sanando todas as aludidas 

omissões, dispondo do prazo de 15 (quinze) dias, nos estritos limites e 

exigências procedimentais do art. 321 e segs. do CPC, sob pena de 

indeferimento, com a consequente extinção do feito. Apresentada a 

emenda, conclusos. Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e 

proceda à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 2 de 

março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005897-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1005897-08.2020.8.11.0002 REQUERENTE: ALAIR GONCALVES DA 

SILVA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 2 de 

março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0023852-45.2015.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA GONCALVES DE MORAES (REQUERENTE)

MARLENE REGINA CURVO (REQUERENTE)

ELIZANGELA LEITE DA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

GLORINHA ROMANA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

0023852-45.2015.8.11.0002. REQUERENTE: VILMA GONCALVES DE 

MORAES, MARLENE REGINA CURVO, ELIZANGELA LEITE DA SILVA 

MACEDO, GLORINHA ROMANA DO PRADO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos 

autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja condenação ou nada 

sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 2 de março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006264-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOUZA CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006264-32.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA SOUZA 

CORTEZ REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Analisando a 

regularidade processual, observa-se que o advogado da parte autora 

demanda sem estar devidamente constituído por instrumento de mandato, 

face à ausência de assinatura da outorgante na procuração que 

acompanha a petição inicial. Consta, em verdade, um documento 

nato-digital, com uma assinatura manual que foi claramente extraída de um 

documento digitalizado e colada na procuração, o que invalida por 

completo o instrumento de mandato,[1] levando ao inafastável 

reconhecimento da irregularidade da representação processual e 

consequente ausência de capacidade postulatória do causídico, aptas a 

ensejar, inclusive, a extinção do feito sem resolução do mérito, fundada no 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Destarte, nos termos do art. 321 

do CPC, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial e 

regularizar a representação processual, apresentando procuração válida 

outorgada ao causídico, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 4 de março de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito [1] Precedentes do STJ: 

"assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de 

imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada 

em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, 

prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n. 11.419/2006" (AgInt no AREsp 

1.173.960/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 

15/03/2018); “assinatura digitalizada é a reprodução da assinatura 

autógrafa como imagem por um equipamento tipo scanner. Ela não garante 

a autoria e integridade do documento eletrônico, porquanto não existe uma 

associação inequívoca entre o subscritor e o texto digitalizado, uma vez 

que ela pode ser facilmente copiada e inserida em outro documento” (RMS 

59651/SP 2018/0335622-0, Rel Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

Quinta Turma, DJe 10/05/2019).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007022-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1007022-11.2020.8.11.0002 REQUERENTE: NAIR GONCALVES DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 6 de 

março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006049-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1006049-56.2020.8.11.0002 REQUERENTE: JOSE CARLOS DE ARRUDA 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE -MT 

DESPACHO Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 4 de março de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008273-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMILSON CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1008273-64.2020.8.11.0002 REQUERENTE: VALDOMILSON CAMPOS 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 12 de março de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008274-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMILSON CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1008274-49.2020.8.11.0002 REQUERENTE: VALDOMILSON CAMPOS 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 12 de março de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008461-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINS DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINS DE FREITAS OAB - MT9434/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

____________________________________________________________

__________________ 1008461-57.2020.8.11.0002 EXEQUENTE: RENATA 

MARTINS DE FREITAS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que deverá informar acerca da 

existência de débitos pendentes a serem compensados, nos termos dos 

parágrafos 9º e 10º da Constituição Federal, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Várzea Grande/MT, 13 de março 

de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018986-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018986-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EVANICE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Cuida-se de pedido 

de tutela de urgência antecipada, formulado por EVANICE DE OLIVEIRA, 

em desfavor do Município de Várzea Grande cujo objeto é a determinação 

de que o demandado proceda à sua relocação, preferencialmente em local 

próximo à sua residência. 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, a lotação dos 

servidores é questão de competência da municipalidade, repousando nos 

limites de sua conveniência e oportunidade, de modo que a excepcional 

intervenção do Poder Judiciário deve ocorrer somente quando crassa a 

ilegalidade ou o abuso. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. SEGUNDA 

TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDOR ESTADUAL. LOTAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. 

ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO E RETALIAÇÃO NÃO COMPROVADA. ATO 

ILÍCITO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007661770, 

Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: 

Luciane Marcon Tomazelli, Julgado em 29/08/2018). No presente caso, a 

parte requerente não apresentou sequer o motivo pelo qual foi colocada à 

disposição, não restando demonstrada ilegalidade no ato administrativo. 

Não se revela presente, também, em juízo sumário, eventual abuso ou 

ilegalidade na ausência de determinação de novo lotação à servidora, 

carecendo esta análise de dilação probatória, ou seja, contraditório. 

Nesses limites, não resta provável o direito. Portanto, não resta 

evidenciada a probabilidade de direito. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Cite-se o demandado, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06. Nos termos do Enunciado 01 

(um) dos Enunciados da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, fica 

dispensada a audiência de conciliação, devendo a defesa, de cada um 

dos réus, ser apresentada no prazo de 30 dias (prazo comum). Cite-se e 

intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 17 de março de 2020. Amini 

Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019480-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL PETTER COLBERT BORGES (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1019480-94.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ISRAEL PETTER COLBERT 

BORGES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 17 de março de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019146-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019146-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAVID PEREIRA SOARES 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE Vistos, etc. Converso o julgamento em diligência para 

determinar ao Requerido que apresente documentação comprobatória do 

atendimento ao RA nº 1101452 ou respectivo cumprimento da medida 

liminar que determinou a religação da água em favor do autor. Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias para atendimento. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 20 de março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016051-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS Endereço: RUA 

15 DE MAIO, 19, QUADRA 24, SETE DE MAIO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78140-410 Senhor(a) PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS: 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. 1016051-22.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.855,28 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 06/12/2019 Hora: 13:30 REQUERENTE: PEDRO 

HENRIQUE DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA - MT10462/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 29 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007785-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE PAULA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007785-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GISLENE PAULA CORDEIRO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Tendo-se em 

vista as alegações constantes da peça de defesa do ente municipal, 

verifico que, de fato, a presente ação carece de alguns documentos 

imprescindíveis à sua madura apreciação. Dessa forma, converto o 

julgamento em diligência e determino à parte autora que apresente 

documentação pessoal, extrato da vida funcional e fichas financeiras de 

todo o período de vínculo, bem como cópia integral das respectivas 

páginas do Diário Oficial de onde se extraem sua nomeação e 

exoneração, tudo a avaliar a realidade do vínculo, as verbas devidas e o 

valor de eventual condenação. Fixo o prazo de 15 dias para atendimento 

da presente determinação, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 321 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 

23 de março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005578-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SANTOS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005578-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSIANE SANTOS DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. De 

proêmio, no que tange à alegação de incompetência, suscitada pela 

autora, no sentido de remeter o feito à Justiça do Trabalho, anoto que 

trata-se de discussão há muito superada. Cumpre destacar que não nos 

deparamos, na presente hipótese, com situação regida pela Consolidação 

das Leis do Trabalho. É que a Lei Municipal 1.164/91, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, no art. 

2º, estabelece regime jurídico único estatutário para os servidores, de tal 

forma que o vínculo estabelecido é institucional-estatutário e não 

contratual-empregatício. Assim, evidencia-se que o servidor é ocupante 

de cargo público, e não de emprego público in stricto sensu, ocupado 

exclusivamente por empregados públicos, cuidando o Direito do Trabalho 

somente da segunda categoria. “O direito do trabalho não se ocupa da 

normatização e tutela de qualquer tipo de relação jurídica que tenha por 

objeto o trabalho, ou seja, não tem por propósito qualquer tipo de relação 

de trabalho. Tal ramo do Direito tutela um tipo específico de relação de 

trabalho, a qual consiste na relação de emprego. Por conseguinte, o Direito 

do Trabalho será aplicado à Administração Pública quando o ente público 

estabelecer com o trabalhador uma relação jurídica de natureza 

empregatícia, ou seja, quando o vínculo empregatício corresponder à 

ocupação de emprego público.”[1] ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ENTE PÚBLICO. NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO 

EM COMISSÃO. REGIME ESTATUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA (CLT). FGTS, TRCT, MULTA, AVISO PRÉVIO. 

IMPROCEDÊNCIA. - Havendo o autor sido nomeado para o exercício de 

cargo comissionado, o vínculo estabelecido com o ente público deu-se sob 
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a égide do direito público, regido pelo regime estatutário local, não incidem 

as regras da legislação trabalhista (CLT), sendo inexigíveis aviso prévio, 

multas e FGTS. (TJMG, AC 10245110181287001 MG, Rel. Alberto Vilas 

Boas, 1ª Câmara Cível, j. 28/01/2014, p. 06/02/2014). Tal digressão se 

presta não só à exata delimitação do vínculo estabelecido entre as partes. 

Imprescindível também, para fins de verificação da legislação a ser 

empregada no caso concreto, in casu, o Estatuto dos Servidores do 

Município de Várzea Grande, extirpando-se, por completo, a aplicabilidade 

das normas dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho. Ainda, nos 

termos da súmula 137 do STJ, “compete a justiça comum estadual 

processar e julgar ação de servidor público pleiteando direitos ao vínculo 

estatutário”. Igual conclusão se obtém da tese fixada pelo STF no 

julgamento da ADI-MC 3.395-6 DF. Anoto, por fim, que eventual conflito de 

competência, caso ainda persistam dúvidas à parte, deverá ser suscitado 

perante o Tribunal de Justiça, como determina o artigo 953 do CPC. 

Destarte, em homenagens aos princípios da cooperação e eficiência, 

concedo novo prazo de 15 (quinze) dias para atendimento ao despacho 

Id. 21112769, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 23 de março 

de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito [1] NEIVA, Rogério. Direito 

e Processo do Trabalho Aplicados à Administração Pública e Fazenda 

Pública. 2ª Ed. São Paulo: GEN, 2015, p.23.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016051-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte reclamada a apresentar o comprovante de pagamento do 

acordo, no prazo de 5 dias, tendo em vista o apresentado ser de 

processo diverso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012628-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SOUZA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012628-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTIANE SOUZA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 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. De proêmio, adverte-se que não procedem os pedidos 

postos em desfavor do Estado de Mato Grosso, conquanto a MTPREV – 

Mato Grosso Previdência seja autarquia pública com patrimônio próprio e 

autonomia administrativa/financeira, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 

Complementar Estadual nº 560/2014, sendo responsável pelos descontos 

ora discutidos em sua integralidade, posto que posteriores a janeiro de 

2015. O ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar a 

legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela da 

remuneração da servidora afeta ao exercício de função gratificada de 

confiança. Nesse sentido, no julgamento do Tema 163, que trata 

exatamente da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional 

noturno e o adicional de insalubridade (leading case: RE 593068), o 

Pretório Excelso, reafirmando sua própria jurisprudência, decidiu pela 

impossibilidade de cobrança da contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis para fins de aposentadoria. Ementa: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 

GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA 

DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO 

INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (Tema 163 do STF, 

Leading case: RE 593068, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 11/10/2018 e p. 

19/10/2018). Nesse liame, a situação jurídica dos servidores do Estado de 

Mato Grosso se adequa perfeitamente à ratio decidendi do julgamento 

realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque, conquanto o artigo 

2º, I, da Lei Complementar Estadual nº 202 de 2004, preveja contribuição à 

razão de 11% sobre a remuneração, estabelece o art. 213, II, III e incisos, 

da Lei Complementar Estadual nº 04 de 1990, que a aposentadoria do 

servidor observará os proventos. É este o posicionamento da e. Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, conforme segue: PREVIDENCIÁRIO. 

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO JULGADO. TEMA 167 STF. 

DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 

DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE 

VALORES PAGOS A TÍTULOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, 

ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO E ADICIONAL NOTURNO. VERBA 

NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TESE 

FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163). COBRANÇA 

INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A 

ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO POSITIVO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

RE 593.068, apreciando o TEMA 163 de Repercussão Geral, fixou a 

seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade”. O precedente vinculante TEMA 163 do STF 

definiu que as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação 

devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária. 

Deve ser realizada a adequação do acórdão proferido pela Turma 

Recursal Única com a orientação firmada pelo excelso Supremo Tribunal 

Federal ao julgar o mérito do TEMA 163 da repercussão geral. JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO POSITIVO, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do 

CPC/15. (N.U 1000779-93.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, EDSON 

DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2019, Publicado no 

DJE 03/07/2019) Para além da decisão do Supremo (bastante por si só – 

927, III, do Diploma de Processo Civil), cumpre acrescer que eventual 

desconto em parcela não computável para fins de aposentadoria 

afrontaria os §§ 3º e 12, do art. 201, bem como o § 11, do art. 201, todos 

da Constituição Federal. 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, opino pela REJEIÇÃO DO PEDIDO com 

relação ao Estado de Mato Grosso e pelo ACOLHIMENTO PARCIAL DO 

PEDIDO, para condenar a requerida MT-Prev ao ressarcimento das 

contribuições previdenciárias descontadas sobre o adicional de exercício 

de função gratificada de confiança da parte requerente, de agosto de 

2016 até a presente data, com correção monetária pelo IGP-DI a partir de 

cada desconto (Súmula 62 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir do 

trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1º, do CTN c/c Súmula 188 do 

STJ). Por fim, determino que a demandada se abstenha de realizar novos 

recolhimentos previdenciários sobre o adicional de exercício de função 

gratificada de confiança da requerente, e demais verbas não computáveis 

para fins de aposentadoria (Tema 163 do STF). Via de consequência, 

encerro a fase de conhecimento. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei 
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nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Submeto os autos à MM.ª Juíza Togada para apreciação nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Jordana Santana Daher Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em Julgado, ao arquivo com baixas. Várzea 

Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005659-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SLEIDE INEZ ERNESTO EVANGELISTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005659-86.2020.8.11.0002. AUTOR: SLEIDE INEZ ERNESTO 

EVANGELISTA REU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO -DETRAN Vistos. Cuida-se de pedido de tutela provisória de 

urgência, de natureza antecipada, formulado por SLEIDE INEZ ERNESTO 

EVANGELISTA, cujo objeto é a determinação de que o ente demandado 

adote, imediatamente, todas as providências necessárias para que seja 

excluído o nome da autora da condição de proprietária do veículo 

FORD/Corcel, placa IJ1875, 1969/1969. É o que merecia destaque. Com 

efeito, pende vedação legal ao deferimento de tutela antecipatória em 

desfavor da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o 

objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, aplicável a 

casos como o presente por expressa previsão do art. 1º da Lei nº 

9.494/97. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO, 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL. RECEBIMENTO DE INCENTIVOS 

FISCAIS E VERBAS. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA VERBA DEPOSITADA. 

PAGAMENTO DOS TRABALHADORES DO EVENTO JÁ OCORRIDO. 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. LEI Nº 

8.213/1991. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 300 

do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo". Não estando presentes um dos requisitos, o 

indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Se o pedido liminar 

coincide com o de mérito, não pode ser deferido, por esgotar totalmente o 

objeto da ação principal, o que é vedado, nos termos do art. 1º, § 3º, da 

Lei n. 8.437/92. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 

07055925120198070000 DF 0705592-51.2019.8.07.0000, Relator: 

CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 6ª Turma Cível, 

Publicado no DJE: 04/09/2019) Acresce-nos, ainda, frisar os aspectos 

ponderativos restritivos, à interpretação do art. 1.059 do Código de 

Processo Civil. Dessa forma, não é possível, em sede de tutela 

antecipada, o deferimento do pleito à exclusão do nome da autora da 

condição de proprietária do veículo objetado, vez que referida decisão tem 

cunho definitivo e exige cognição exauriente da demanda. Ademais, a 

parte não apresenta qualquer documento comprobatório do seu direito. 

Ainda que a prova negativa seja deveras complexa, ainda mais temerária 

seria a concessão de medida liminar tão drástica quanto o reconhecimento 

da negativa de propriedade sem, sequer, juntada de elementos mais 

detalhados a respeito do veículo e sua cadeia dominial. Assim, há 

necessidade de mais informativos quanto ao caso narrado, pelo que resta 

imperioso que se concretize a triangulação processual, com 

oportunização de defesa ao DETRAN para que preste as informações que 

entender indispensáveis. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória de 

urgência. 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. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 19 de março de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROSA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000552-61.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO ROSA DA LUZ 

REQUERIDO: PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE Vistos. 

Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, formulada por MARCIO ROSA DA LUZ em face do MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE, cujo objeto é a determinação de que o demandado 

estabeleça em seu favor adicional de periculosidade de 30%. É o que 

merecia destaque. Com efeito, por força do que prescreve o artigo 1º, § 

3º, da Lei nº 8.437/1992, é expressamente vedada, no ordenamento 

jurídico brasileiro, a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda 

Pública, quando houver, em decorrência, majoração de vantagens ou 

pagamentos, de qualquer natureza. PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - PLANTÕES MÉDICOS E 

SOBREAVISOS - NATUREZA REMUNERATÓRIA - REFLEXOS EM 13º 

SALÁRIO E FÉRIAS - INCORPORAÇÃO IMEDIATA - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - VEDAÇÃO EXPRESSA - MEDIDA 

SATISFATIVA - AGRAVO DESPROVIDO. 1) Se no caso concreto a parte 

busca obter o pagamento de benefícios em antecipação de tutela contra a 

Fazenda Pública, não é possível porquanto há vedação expressa nesse 

sentido, especialmente quando a medida esgota, no todo ou em parte, o 

objeto da lide, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e art. 300, 

§ 3º, NCPC. 2) Agravo conhecido e desprovido. (TJ-AP - AI: 

00031579320188030000 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO 

SILVÉRIO, Data de Julgamento: 29/01/2019, Tribunal) Isso porque, a verba 

alimentar, em especial a recebida de boa fé, não é passível de repetição, 

de tal modo que, havendo rejeição do pedido, o ente público, a que 

vinculado o servidor, restaria lesado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROMOÇÃO MILITAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. 

VEDAÇÃO LEGAL. 1. A legislação federal obsta a concessão de tutela 

antecipatória quando se pretende reclassificação ou equiparação de 

servidor público, ou concessão de aumento ou extensão de vantagens, 

nos termos do artigo. 2o - B da Lei nº 9.494/97. 2. A jurisprudência é 

uníssona em reconhecer a impossibilidade de concessão de antecipação 

de tutela na hipótese vertente, na qual determinou-se a promoção ao posto 

de Tenente Coronel QOPM, vez que o deferimento do pedido implicará em 

ônus para a Administração Pública. Precedente do STJ. 3. Agravo 

conhecido e provido. 4. Unanimidade. (TJ-MA - AI: 0491272015 MA 

0008780-51.2015.8.10.0000, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN 

DUAILIBE, Data de Julgamento: 14/12/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 22/12/2015) DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MILITAR REFORMADO 

- PEDIDO DE PROMOÇÃO E DE AUXÍLIO INVALIDEZ - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO E 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - VERBA 

ALIMENTAR - IRREPETIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - RECURSO 

DESPROVIDO. - Não se mostra possível a antecipação de tutela, quando a 

providência reclamada envolva pagamento de verba de natureza 

alimentar, que é irrepetível por natureza, gerando irreversibilidade; e, 

ainda, quando não se verifica presente o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação e a fumaça do bom direito. (TJ-MG - AI: 

10024121311534001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 

24/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/01/2013) Acresce frisar, neste sentido, a expressa 

disposição do Código de Processo Civil, quanto à impossibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela, quando presente o perigo de 

irreversibilidade da medida, 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. § 3o 

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ante o exposto, 

não há como prosperar o pleito de estabelecimento do adicional de 

periculosidade por meio de tutela provisória de urgência. Por outro lado, 

não resta configurado qualquer perigo de dano, uma vez que, em a parte 

autora logrando êxito em seu pleito, as diferenças deverão ser pagas ao 
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final da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. 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. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 30 de março de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002640-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002640-14.2016.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as 

partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Face à 

ausência de condenação, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 

de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005189-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MARIA DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005189-26.2018.8.11.0002. REQUERENTE: VANDA MARIA DE ARRUDA 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia 

Turma Recursal. Face à ausência de condenação, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004008-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIZE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004008-87.2018.8.11.0002. REQUERENTE: DARCIZE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia 

Turma Recursal. Face à ausência de condenação, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003215-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL XAVIER DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003215-51.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL XAVIER DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Vistos. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal. Face à ausência de condenação, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010462-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010462-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JAIR RODRIGUES BARROS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma da Lei n.º 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 

requerente, servidor efetivo do Município requerido, ocupante do cargo de 

Agente de Apoio dos Serviços do SUS (30h) desde 06/12/1993, afirma 

estar equivocadamente enquadrado no Nível 2 (Classe A), fazendo jus, 

conforme alega, à elevação para o Nível 9 (Classe A), e aos reflexos 

pecuniários decorrentes desse novo enquadramento. Traz aos autos 

suas fichas financeiras, bem como outros documentos. O Município 

requerido, por sua vez, não contestou os pedidos de enquadramento e de 

cobrança de diferenças salariais formulado pelo requerente, atendo-se 

apenas a requerer que seja observada “a modulação dos efeitos 

estabelecida nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 

870.947/SE, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da 

entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, 

da Lei 9.494/97”, e, após, a incidência “dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 

25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E e aplicando os juros 

de 0,5% ao mês, segundo previsão legal do art. 1º-F da Lei n.º 

9.494/1997, acrescentado pela Medida Provisória n.º 2.180-35, de 

24/8/2001, a partir da citação”. 1. Da progressão vertical A progressão 

vertical e a promoção horizontal encontram fundamento legal no artigo 35, 

incisos I e II, §§1º e 2º, e artigo 36 da Lei Complementar (LC) n.º 

3.507/2010, alterada pela LC n.º 4.293/2017. Acerca do enquadramento 

inicial na carreira, o artigo 28 da mencionada Lei Municipal prevê que “O 

ingresso na carreira dar-se-á na Classe A, e Padrão inicial I (...). Esse é o 

ponto de partida para a incidência na carreira da progressão por linha 

vertical (níveis) e promoção por linha horizontal (classes) de acesso. 

Quanto ao pedido de progressão vertical, cumpre pontuar inicialmente que, 

no que tange ao requisito de avaliação de desempenho para promoção em 

níveis, insculpido no artigo 37 e seguintes da n.º 3.507/2010, alterada pela 

LC n.º 4.293/2017, o próprio Município deixou de demonstrar nos autos 

que tenha promovido a Avaliação de Desempenho Anual, bem como que 

o(a) servidor(a) público(a) demandante não teria alcançado o 

desempenho mínimo necessário a sua aprovação. Do contrário, a parte 

autora assevera que o referido Processo de Avaliação de Desempenho 

não foi implantando pelo Município de Várzea Grande, sendo que este não 

infirmou tais alegações. Nessa esteira, revela-se desarrazoado transferir 

para o(a) servidor(a) público(a) o ônus de cumprir um requisito, cuja 

implementação constitui dever da Administração Pública. A parte requerida 

não pode se beneficiar da própria omissão, utilizando-a como óbice à 

progressão funcional por tempo de serviço. Nesse sentido, decidiu o 
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Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: PROCESSO CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA – 

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE – 

PRELIMINARES – DECISÃO CITRA PETITA – CONFIGURADA – MÉRITO 

RESOLVIDO PELO TRIBUNAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ADMITIDA - 

PROGRESSÕES FUNCIONAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE 

DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – INDEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

MORATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. Tendo em vista que o novo paradigma processual 

deu maior destaque à prevalência do julgamento de mérito, de modo a 

conferir maior celeridade à tutela judicial, confere-se ao Tribunal a 

oportunidade para que resolva, ele mesmo, a omissão ocasionada pela 

decisão citra petita, desde que as alegações necessárias tenham sido 

feitas e todas e que exista um quadro probatório favorável à decisão 

imediata (art. 1.013, § 3º, III, CPC/2015). Súmula nº 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”. Quando da demora da Administração 

municipal em proceder ao devido enquadramento do servidor, tem ele o 

direito a obter a progressão na carreira de professores da rede municipal 

de Ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, 

por consequência, ao recebimento dos vencimentos condizentes com a 

promoção, levados em conta, também, os coeficientes aplicáveis. O artigo 

20, § 4º, da Lei Municipal nº 3.797/2012 garante a progressão funcional de 

forma automática em caso de ausência da avaliação de desempenho, não 

podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já 

possuem o direito adquirido ao almejado benefício. Em sede de atualização 

monetária, o índice de correção, devido da data efetivo prejuízo, será o 

INPC até 29/09/2009; a partir de 30/09/2009 até 25/03/2015 aplica-se a TR 

(caderneta de poupança) e, após esta data, o IPCA-E. Inteligência da 

Questão de Ordem nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425. Já os juros moratórios, 

contados a partir da citação válida, utilizarão índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). 

(Apelação / Remessa Necessária 26858/2016, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no 

DJE 27/04/2017). (TJ-MT - APL: 00065893420148110002 26858/2016, 

Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 

10/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2017) 

Com efeito, enquanto não instituído o Programa de Avaliação de 

Desempenho, como determina o artigo 36 da Lei n.º 3.507/2010, alterada 

pela LC n.º 4.293/2017, a progressão vertical dar-se-á automaticamente, 

tão logo completado o interstício mínimo para elevação ao nível seguinte. A 

partir disso, conclui-se que a parte requerente cumpriu o requisito objetivo 

para a progressão vertical (artigo 35, I da Lei n.º 3.507/2010, alterada pela 

LC n.º 4.293/2017), uma vez que decorreram mais de 24 (vinte e quatro) 

anos entre a posse da parte requerente (06/12/1993), e a distribuição da 

presente ação, devendo a carreira da parte requerente ser enquadrada 

verticalmente no Nível 09 (Classe A). 2. Dos reflexos pecuniários 

decorrentes do reenquadramento A parte requerente postula pela 

condenação da parte requerida à restituição das diferenças salariais no 

valor total de R$16.104,90 (dezesseis mil cento e quatro reais e noventa e 

centavos), a serem atualizadas quando do cumprimento da sentença com 

juros e correções monetárias. Essa quantia é o resultado do cálculo, com 

demonstrativo acostado à exordial, dos valores que o requerente deixou 

de receber pelo não enquadramento no Nível 9, Classe A e nos níveis 

imediatamente anteriores, observando-se a prescrição quinquenal. Em 

sede de contestação, a requerida limitou-se a requerer a aplicação de 

índices de atualização monetária e de juros legais, na forma estabelecida 

nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE. Com 

efeito, verifico que a autora recebeu subsídio à menor, razão pela qual o 

valor a ser restituído pelo Município deverá observar os parâmetros de 

reajuste adotados na Lei n.º 3.507/2010, alterada pela LC n.º 4.293/2017. 

Registro, por fim, que a incidência sobre as verbas adicionais 

efetivamente recebidas (como pagamento de 13º, férias, adicional 

noturno, horas extras e outras) não torna a sentença ilíquida, pois sua 

apuração depende de cálculos aritméticos simples, dispostos em planilha, 

conforme o entendimento condensado no Enunciado 5, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, in verbis: Enunciado 5 - Não é ilíquida a sentença 

condenatória por soma, que, para execução, fica na dependência de 

elaboração de cálculos aritméticos simples, acompanhados da respectiva 

planilha. (Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso, Cuiabá). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na petição inicial e, em consequência: a) Seja reconhecida a 

progressão vertical para o Nível 9 (Classe A), a partir de dezembro/2017, 

bem como determinado à parte requerida que proceda ao devido 

enquadramento da requerente no Nível 09, Classe A, além dos eventuais 

períodos aquisitivos que se completem, até o efetivo cumprimento. b) A 

parte requerida seja condenada ao pagamento das diferenças salariais no 

valor total de R$16.104,90 (dezesseis mil cento e quatro reais e noventa e 

centavos), referentes ao período de janeiro/2014 a agosto/2019, 

consoante especificado na exordial, além daquelas relativas aos períodos 

aquisitivos que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento, 

devendo ser contabilizados os reflexos financeiros nas demais verbas da 

servidora (como décimo terceiro, férias, adicionais, horas extras e 

congêneres) efetivamente recebidas. c) Em relação ao regime de 

atualização, os valores a serem pagos à parte requerente deverão ser 

acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros de mora deverão ser 

corrigidos a partir da data da citação, com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97. Consigno que eventual petição 

de execução deverá ser instruída com a Planilha de Cálculo dos valores 

devidos sobre a remuneração e seus reflexos no pagamento de 13º, 

férias, horas extras e outros eventualmente incidentes, que a parte 

requerente tenha efetivamente percebido no período, limitando-se o valor 

da execução ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nos termos 

da Lei n.º 2.719/2004, deverá ser considerada também a retenção de 

11%, calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela requerida, 

para fins de repasse ao instituto de previdência do Município de Várzea 

Grande - PREVIVAG. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Transitada em julgado, adimplida 

a obrigação ou inexistindo pleito executório, arquive-se o processo. 

Publicada e registrada eletronicamente. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, submeto a decisão à MM. Juíza Togada. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Às providências. Várzea 

Grande-MT. Dulcely Silva Franco Juíza Leiga Vistos. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença formulado pela Juíza 

Leiga. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017017-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CASSIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017017-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO CASSIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma da Lei n.º 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 

requerente, servidor efetivo do Município requerido, ocupante do cargo de 

Agente de Segurança e Manutenção (40h - nível fundamental, extinto nível 

elementar) desde 30/04/2002, afirma estar equivocadamente enquadrado 

na Classe B (Nível 6), fazendo jus, conforme alega, à promoção para a 

Classe C (Nível 6), e aos reflexos pecuniários decorrentes desse novo 

enquadramento. Traz aos autos suas fichas financeiras, bem como outros 

documentos. O Município requerido, por sua vez, não contestou os 

pedidos de enquadramento e de cobrança de diferenças salariais 

formulado pelo requerente, atendo-se apenas a requerer que seja 

observada “a modulação dos efeitos estabelecida nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, sendo a aplicação pelo INPC 

até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu 
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nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97”, e, após, a incidência “dos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E e 

aplicando os juros de 0,5% ao mês, segundo previsão legal do art. 1º-F da 

Lei n.º 9.494/1997, acrescentado pela Medida Provisória n.º 2.180-35, de 

24/8/2001, a partir da citação”. 1. Da promoção horizontal A progressão 

vertical e a promoção horizontal encontram fundamento legal no artigo 35, 

incisos I e II, §§1º e 2º, e artigo 36 da Lei Complementar (LC) n.º 

3.507/2010, alterada pela LC n.º 4.293/2017. Acerca do enquadramento 

inicial na carreira, o artigo 28 da mencionada Lei Municipal prevê que “O 

ingresso na carreira dar-se-á na Classe A, e Padrão inicial I (...)”. Esse é o 

ponto de partida para a incidência na carreira da progressão por linha 

vertical (níveis) e promoção por linha horizontal (classes) de acesso. No 

que se refere ao pedido de promoção horizontal, a parte requerente 

acostou aos autos o certificado de conclusão do curso de “Licenciatura 

em Pedagogia”, de nível superior. Depreende-se que o requerente cumpriu 

os requisitos objetivos estampados nos artigos 32, I e 34, III, da LC n.º 

3.507/2010, alterada pela LC n.º 4.293/2017, portanto a carreira da parte 

requerente deverá ser enquadrada horizontalmente na Classe C, com 

efeitos a partir de setembro/2014. 2. Dos reflexos pecuniários decorrentes 

do reenquadramento A parte requerente postula pela condenação da 

parte requerida à restituição das diferenças salariais no valor total de R$ 

45.515,29 (quarenta e cinco mil quinhentos e quinze reais e vinte e nove 

centavos), a serem atualizadas quando do cumprimento da sentença com 

juros e correções monetárias. Em sede de contestação, a requerida 

limitou-se a requerer a aplicação de índices de atualização monetária e de 

juros legais, na forma estabelecida nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em 

conjunto com o RE 870.947/SE. Com efeito, verifico que a autora recebeu 

subsídio à menor, razão pela qual o valor a ser restituído pelo Município 

deverá observar os parâmetros de reajuste adotados na Lei n.º 

3.507/2010, alterada pela LC n.º 4.293/2017. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial e, em 

consequência: a) Seja reconhecida a promoção horizontal para a Classe C 

(Nível 6), a partir de setembro/2014, bem como determinado à parte 

requerida que proceda ao devido enquadramento da requerente na Classe 

C (Nível 6), além dos eventuais períodos aquisitivos que se completem, até 

o efetivo cumprimento. b) A parte requerida seja condenada ao pagamento 

das diferenças salariais no valor total de R$ 45.515,29 (quarenta e cinco 

mil quinhentos e quinze reais e vinte e nove centavos), referentes ao 

período de setembro/2014 a 08/11/2019, consoante especificado na 

exordial, além daquelas relativas aos períodos aquisitivos que 

eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento, devendo ser 

contabilizados os reflexos financeiros nas demais verbas da servidora 

(como décimo terceiro, férias, adicionais, horas extras e congêneres) 

efetivamente recebidas. c) Em relação ao regime de atualização, os 

valores a serem pagos à parte requerente deverão ser acrescidos de 

correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional pela TR até 

25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros de mora deverão ser 

corrigidos a partir da data da citação, com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97. Consigno que eventual petição 

de execução deverá ser instruída com a Planilha de Cálculo dos valores 

devidos sobre a remuneração e seus reflexos no pagamento de 13º, 

férias, horas extras e outros eventualmente incidentes, que a parte 

requerente tenha efetivamente percebido no período, limitando-se o valor 

da execução ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nos termos 

da Lei n.º 2.719/2004, deverá ser considerada também a retenção de 

11%, calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela requerida, 

para fins de repasse ao instituto de previdência do Município de Várzea 

Grande - PREVIVAG. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Transitada em julgado, adimplida 

a obrigação ou inexistindo pleito executório, arquive-se o processo. 

Publicada e registrada eletronicamente. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, submeto a decisão à MM. Juíza Togada. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Às providências. Várzea 

Grande-MT. Dulcely Silva Franco Juíza Leiga Vistos. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença formulado pela Juíza 

Leiga. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002190-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA CORREIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002190-37.2017.8.11.0002 REQUERENTE: LARYSSA CORREIA ALVES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. A parte autora 

propôs a presente demanda objetivando o enquadramento de determinada 

Classe e Nível no cargo de professora, como também pleiteou cobrança 

de diferenças salariais. Com efeito, fora determinada a emenda à inicial, 

nos estritos limites e exigências procedimentais do art. 321 e seguintes do 

CPC, para à apresentação do demonstrativo de cálculo total do proveito 

econômico pretendido, compreendidos eventuais valores retroativos e 

reflexos em verbas trabalhistas, com o decorrente aditamento do pedido 

(quantificação monetária), com as devidas atualizações, até a distribuição 

da demanda, inclusive para se aferir a competência do juízo quanto ao 

valor da causa, nos termos da Lei 12.153/09. Após a devida publicação, a 

parte autora permaneceu inerte, visto que seu prazo para manifestação 

findou-se em 28 de janeiro de 2020. Ante o exposto, nos termos do artigo 

321, parágrafo único do CPC, opino pelo indeferimento da petição inicial. 

Via de consequência, julgo extinto o feito, sem conhecer seu mérito, na 

forma do artigo 485, I, do mesmo Diploma. Sem custas e honorários. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

os autos à MM.ª Juíza Togada para apreciação, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/65 Jordana Santana Daher Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta P.I.C. Expeça-se o necessário. Trânsito 

em julgado, ao arquivo com baixas. AMINI HADDAD CAMPOS Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009805-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ROSEMARY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1009805-73.2020.8.11.0002 REQUERENTE: REGINA ROSEMARY DA 

SILVA REQUERIDO: PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE 

DESPACHO Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, 

mormente a vida funcional atualizada, desde que não se trate de 

documento cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de terceiro. 

Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 7 de abril de 2020. Amini Haddad Campos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004406-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA FERREIRA DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1004406-63.2020.8.11.0002 TESTEMUNHA: TANIA APARECIDA FERREIRA 

DAMASCENA TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO 

Vistos. Retifique-se a autuação, adequando o polo passivo em 

consonância com a emenda à inicial realizada. Cite-se pessoalmente a 

parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, 

com sua devida intimação à apresentação de defesa, no prazo de 30 

(trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, nos termos do 

Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo 

do requerido apresentar todos os documentos necessários à resolução 

da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva 

da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a 

parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 6 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009597-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIL SOARES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA OAB - MT15141-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1009597-89.2020.8.11.0002 REQUERENTE: JOVAIL SOARES DE 

CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO Vistos. 

Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no 

art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de 

defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de 

conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º 

da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido apresentar todos os 

documentos necessários à resolução da lide, desde que não se trate de 

documento cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de terceiro. 

Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 7 de abril de 2020. Amini Haddad Campos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001834-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001834-08.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: WALTAMIR AUGUSTO 

BORRALHO DIAS EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, 

etc. Tendo-se em vista que o Município de Várzea Grande, em sede de 

embargos, alegou a própria ilegitimidade, por se tratar de execução de 

débitos imputáveis ao Estado de Mato Grosso, não ao ente municipal 

(certidões fundadas no item 2.18.11.1. do Provimento 02/2009-CGJ), 

intime-se a parte exequente para, querendo, regularizar o polo passivo da 

presente demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante art. 338 do 

CPC. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 de abril de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010550-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA LUCIANA LEMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010550-04.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARTA 

LUCIANA LEMES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE NOSSA 

SENHORA DO LIVRAMENTO 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, 7 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009846-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIBENE PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1009846-40.2020.8.11.0002 REQUERENTE: CASSIBENE PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO Vistos. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 7 de abril 

de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001964-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIR DIAS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001964-27.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALENIR DIAS FRANCA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. De proêmio, 

adverte-se que, no sistema dos juizados, não se admite liquidação de 

sentença, cabendo ao demandante, destarte, apresentar valor líquido 

desde o início da demanda, incluindo a atualização até a data da 

distribuição da ação. Com efeito, tendo-se em vista o declínio de 

competência, determino que a demandante emende a petição inicial, à 

apresentação do demonstrativo de cálculo total do proveito econômico 

pretendido, compreendidos eventuais valores retroativos e reflexos em 

verbas trabalhistas, com o decorrente aditamento do pedido (quantificação 

monetária), com as devidas atualizações, até a distribuição da demanda, 

inclusive para se aferir a competência do juízo quanto ao valor da causa, 

nos termos da Lei 12.153/09. Fixo prazo de 15 dias para efetivação da 

emenda, nos estritos limites e exigências procedimentais do art. 321 e 

segs. do CPC, sob pena de indeferimento, com a consequente extinção do 

feito. Apresentada a emenda, conclusos. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, certifique-se e proceda à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008651-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008651-25.2017.8.11.0002. REQUERENTE: JUCILENE SEBASTIANA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intimem-se as 

partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Face à 

ausência de condenação, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 

de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005915-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ PAULO PAGOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAZ PAULO PAGOTTO OAB - MT5201/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

____________________________________________________________

__________________ 1005915-29.2020.8.11.0002 EXEQUENTE: BRAZ 

PAULO PAGOTTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, oportunidade em que deverá informar acerca da 

existência de débitos pendentes a serem compensados, nos termos dos 

parágrafos 9º e 10º da Constituição Federal, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Várzea Grande/MT, 7 de abril de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002493-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA CELIA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002493-80.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JANDIRA CELIA MARTINS REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

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, 6 de abril de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004576-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN ISABELLA GOMES FERNANDES DA SILVA BRESSANE 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004576-40.2017.8.11.0002. AUTOR(A): KAREN ISABELLA GOMES 

FERNANDES DA SILVA BRESSANE REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia 

Turma Recursal. Caso não haja condenação ou nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 7 de 

abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009916-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE LOURDES PANAZZOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009916-57.2020.8.11.0002. AUTOR: IVETE LOURDES PANAZZOLO REU: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial e justificar o 

pleito de urgência, bem como o pedido de restituição de valores, uma vez 

que a demandante, ao que indicam os holerites apresentados, possui 

abono da contribuição previdenciária no valor exato dos descontos que 

são realizados de sua remuneração mensal. Se for o caso, fica 

oportunizado à autora a reformulação dos pedidos e respectiva memória 

de cálculos, a adequar a postulação e permitir a correta análise do mérito. 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento, sob pena de extinção 

(art. 321 do CPC). Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 7 de 

abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003864-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003864-50.2017.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDINETE MARIA DE 

CAMPOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia 

Turma Recursal. Face à ausência de condenação, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 7 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014083-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014083-54.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ODIRLEY RIBEIRO DA SILVA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de 

relatório, por força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Não havendo necessidade da produção de outras 

provas, para além das documentais, a lide será julgada na forma do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. O ponto nodal da presente 

demanda consiste em verificar se o autor, enquanto servidor público 

municipal titular do cargo de Agente de Segurança e Manutenção, “vigia”, 

possui direito ao recebimento de adicional de periculosidade pelo exercício 
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de suas atividades. A Lei Municipal nº 1.164/1991, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, 

disciplina o seguinte: 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. Por sua vez, a Norma 

Regulamentadora nº 16, acerca das atividades e operações a serem 

consideradas perigosas, estabelece: 16.2 O exercício de trabalho em 

condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os 

acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos 

lucros da empresa. Importante consignar, ainda, que a Portaria nº 

1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a 

regulamentar a matéria mediante a aprovação do Anexo 3 da NR nº 16, 

traz as atividades e operações consideradas perigosas, com exposição a 

roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais 

de segurança pessoal ou patrimonial. 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: a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas 

atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de 

segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério 

da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. 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. Ainda, traz em seu quadro as 

atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras 

espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do 

item 2, do qual se extrai a “vigilância patrimonial”, cuja descrição posta é 

segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em 

estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de 

pessoas. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo 

requerente, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada 

no referida Anexo 3, da NR-16. Necessário, ainda consignar, nos estritos 

limites do art. 926 e 927 do Código de Processo Civil, a ocorrência da 

distinção (art. 489, §1º, VI, do CPC), em razão da não equivalência à 

aplicação do entendimento firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 

decorrência do Repetitivo decidido (SDI-1/ RR-1072-72.2011.5.02.0384), 

onde prevaleceu, em outubro de 2017, o entendimento de não incidência 

cumulativa dos adicionais de insalubridade e periculosidade, ainda que 

decorrentes de fatores distintos e autônomos, com as observâncias das 

Convenções 148 e 155 da OIT. Não se trata de referida cumulação, mas 

de inserção de benefício, nos termos legalmente exigidos. Destarte, em 

decorrência de necessário controle de convencionalidade dos atos da 

Administração Pública, em todas as esferas da federação, compete-nos 

também delimitar a regularidade dos direitos concernentes à atividade 

desenvolvida pelo trabalho, nos termos devidamente reconhecidos nos 

autos. Ressalte-se que o Brasil é signatário de normas Internacionais de 

proteção ao trabalho e ao trabalhador. Portanto, em que pese o 

demandado sustente a inviabilidade de concessão do referido adicional ao 

autor na suposta diferenciação entre as funções de vigilante e vigia, é 

certo que a Lei Complementar n° 3.797/2012, que disciplina a categoria do 

requerente elenca, entre suas atividades, a vigilância e segurança: Art. 

14. O titular do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional 

exercerá suas atividades profissionais em atividades de: I – Preparação, 

conservação, armazenamento e distribuição da alimentação escolar; II – 

Vigilância, segurança, limpeza e manutenção da infra-estrutura escolar; III 

– Transporte Escolar – Locomoção dos veículos e alunos da rede 

municipal de ensino. Destarte, no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, tem-se consolidado o entendimento da regularidade da inserção 

do benefício (art. 926 e 927 do CPC). Esse é o entendimento que vem 

sendo esposado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na 

apreciação, justamente, da situação dos servidores municipais de Várzea 

Grande ocupantes do cargo de vigia: REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) 

COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE 

PERICULOSIDADE - CABIMENTO - LEI MUNICIPAL Nº. 1.164/1991 - NR-16 - 

ANEXO 3 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - PORTARIA Nº 1885 

(02/12/2013) - EFEITOS PECUNIÁRIOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA 

PORTARIA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - TEMA 905/STJ - HONORÁRIOS 

MODIFICADOS - ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC - RECURSO 

DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - As atividades 

ou operações que impliquem em exposições dos profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de 

violência física são consideradas perigosas, portanto, cabível o 

pagamento do adicional de periculosidade, no termos do Anexo 3, da 

NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego. 2 - A Portaria do Ministério do 

Trabalho e Emprego nº 1885, foi aprovada em 02 de dezembro de 2013, a 

qual consignou que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em 

condições de periculosidade serão devidos a contar da data da 

publicação desta Portaria”. 3 - Tratando-se de sentença ilíquida, a 

definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando 

liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios 

e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC. 

(TJ-MT - APL: 001313860201481100021573102017 MT, Relator: DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/01/2019, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de 

Publicação: 12/02/2019) No mesmo sentido gravita a jurisprudência da e. 

Turma Recursal Única: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - FUNÇÃO DE 

VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - FUNÇÃO PERIGOSA - 

PORTARIA Nº 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013 - JUROS MORATÓRIOS 

E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA 

FAZENDA PÚBLICA -JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - 

CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - PRECEDENTES DO STF - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nos termos da Lei 

Municipal nº. 1.164/1991, o autor faz jus ao recebimento do adicional de 

periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por cento), por 

desempenhar atividade considerada perigosa. 2- A função de vigia 

somente foi considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de 

dezembro de 2013, a qual consignou que “Os efeitos pecuniários 

decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a 

contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da 

CLT.” (artigo 3º). 3- Em consonância com a decisão do STF no julgamento 

de questão de ordem na ADI 4357, no período entre a constituição do 

crédito e 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494/97. 4- A partir de 25/03/2015, deverá incidir correção 

monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta 

de poupança. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U.: 

0012587-46.2015.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019) Cumpridas as 

fundamentações regulares exigidas, tanto na esfera legal como na 

jurisprudência qualificada, têm-se a viabilidade do pleito, nos limites 

legalmente estabelecidos. Portanto, verificada a subsunção do cargo 

ocupado pelo demandante à previsão normativa, pela qual presume-se o 

perigo inerente às atividades desempenhadas, o autor faz jus ao 

recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta 

por cento). Derradeiramente, acresço que os valores vencidos antes do 

mês de outubro de 2014 restam prescritos, uma vez que excedem o 

quinquênio prescricional das demandas movidas contra a Fazenda 

Públic'a. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO para condenar o 

Município de Várzea Grande a implantar, em favor do requerente, o 

adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) da sua 

remuneração, devendo a municipalidade efetuar o pagamento das 

diferenças salariais retroativas em razão do período de outubro/2014 até a 

efetiva implantação do adicional. Sobre o valor deverá ser acrescida 

correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento 

obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a 

contar da citação. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. 

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos 

limites declinados nesta decisão. Desnecessidade de reexame 

necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. 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, 06/04/2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0013493-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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RONILDO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ OAB - DF34163 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

0013493-02.2016.8.11.0002. REQUERENTE: RONILDO BARBOSA DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se 

as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso 

não haja condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 30 de março de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002780-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ANDRADE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002780-14.2017.8.11.0002. AUTOR(A): FRANCISCA ANDRADE DA 

SILVA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes 

acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja 

condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Às providências. VÁRZEA GRANDE, 30 de março de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002563-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE BARROS ABES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO OAB - MT19687/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002563-68.2017.8.11.0002. AUTOR(A): MARCUS VINICIUS DE BARROS 

ABES REU: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos 

autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja condenação ou nada 

sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 30 de março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004207-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004207-46.2017.8.11.0002. REQUERENTE: NORMA PIRES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as 

partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Face à 

ausência de condenação, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 

de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008532-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA DE ASSUNCAO LOPES (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 JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008532-30.2018.8.11.0002. AUTOR(A): DANUBIA DE ASSUNCAO LOPES 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Face à ausência de 

condenação, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1005900-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA ZAFFANI RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1005900-60.2020.8.11.0002 REQUERENTE: JESSIKA ZAFFANI RAMIRES 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 2 de 

março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010978-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA ELOIZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010978-35.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSEFINA ELOIZA PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Intime-se a parte 

Autora, para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 321, Parágrafo Único do CPC, colacionando aos autos, o 

Instrumento de Mandato outorgado ao causídico que subscreve a inicial, 

com data recente, bem como comprovante de residência atualizado em 

nome próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, em conformidade 

com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após o decurso do prazo acima mencionado, com 
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ou sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012493-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012493-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SHIRLEY DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Os autos vieram conclusos para análise de Embargos de 

Declaração. Em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

bem como ao princípio do devido processo legal, intime-se a parte 

Embargada para manifestar-se nos autos no prazo legal. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016899-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILRIANE SOUZA NOBRE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE PINHO FONSECA OAB - MT28014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016899-75.2020.8.11.0001. REQUERENTE: DILRIANE SOUZA NOBRE 

PINTO REQUERIDO: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 

Vistos, etc. Acolho a competência declinada conforme decisão do id. n. 

31507699 - Decisão . Analisando a inicial, não se vislumbra qualquer 

pedido de tutela de urgência e/ou evidência, conforme entendimento do 

CPC. Defiro a gratuidade de Justiça, com fulcro no Art. 54 da Lei n. 

9.099/95 e artigos 98 e 99 do Código de processo civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, defiro a inversão do ônus da prova à parte Reclamante. 

CITE-SE a parte Demandada para comparecimento à Audiência de 

Conciliação, fazendo constar do mandado que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010955-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT25741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010955-89.2020.8.11.0002. AUTOR: ALEXANDRE DOS SANTOS 

REQUERIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES 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, 

colacionando aos autos, o Instrumento de Mandato outorgado ao causídico 

que subscreve a inicial, em digitalização legível e com data recente, bem 

como comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com 

no máximo 90 (noventa) dias, em conformidade com o que determina o art. 

103 e seguintes do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020118-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020118-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALESSANDRA DE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Foram interpostos Embargos de 

Declaração e contrarrazões no prazo legal. Tal recurso tem como 

finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, 

dissipando obscuridades ou contradições. Vejamos: "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois bem. Embora rotulados declaratórios, os 

embargos apresentados no id. 30064957 - Embargos de Declaração não 

pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do 

dispositivo, conduzindo à um novo. Isto porque inexiste contradição, 

omissão ou obscuridade na decisão atacada (29255594 - Sentença ), 

estando a mesma correta e em plena legalidade, pelos seus próprios 

fundamentos. Nesse sentido, a parte Embargante, inconformada com a 

decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. 

Por tais razões, conheço dos Embargos interpostos e o rejeito na medida 

em que não há omissão a ser suprida ou mesmo obscuridades ou 

contradições a serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009666-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN OAB - MT5933-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009666-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VIVIANE LOPES DA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Foram interpostos Embargos de Declaração no prazo 

legal. Tal recurso tem como finalidade completar a decisão omissa ou, 

ainda, de deixar bem clara, dissipando obscuridades ou contradições. 

Vejamos: "Haverá obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, 
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isto é, inteligível. Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, 

afirmações inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar 

logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se 

pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias 

suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI 

FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, 

pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 

2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois bem. Embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. 25403061- Embargos de 

Declaração (Embargos de DeclaraÃ§Ã£o) não pretendem suprir omissão 

ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. 

Isto porque inexiste contradição, omissão ou obscuridadena decisão 

atacada (25147297 - Sentença), estando a mesma correta e em plena 

legalidade, pelos seus próprios fundamentos. Nesse sentido, a parte 

Embargante, inconformada com a decisão embargada, devia valer-se do 

recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais razões, conheço dos Embargos 

interpostos e o rejeito na medida em que não há omissão a ser suprida ou 

mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012412-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MARQUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012412-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDEMIR MARQUES 

FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Foram interpostos Embargos de Declaração no 

prazo legal. Tal recurso tem como finalidade completar a decisão omissa 

ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando obscuridades ou contradições. 

Vejamos: "Haverá obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, 

isto é, inteligível. Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, 

afirmações inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar 

logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se 

pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias 

suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI 

FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, 

pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 

2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois bem. Embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. 27854739 - Embargos de 

Declaração (Embargos de DeclaraÃ§Ã£o) não pretendem suprir omissão 

ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. 

Isto porque inexiste contradição, omissão ou obscuridade na decisão 

atacada (27249583 - Sentença), estando a mesma correta e em plena 

legalidade, pelos seus próprios fundamentos. Nesse sentido, a parte 

Embargante, inconformada com a decisão embargada, devia valer-se do 

recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais razões, conheço dos Embargos 

interpostos e os rejeito na medida em que não há omissão a ser suprida ou 

mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006902-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE CRISTINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006902-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAURIANE CRISTINA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Foram interpostos 

Embargos de Declaração no prazo legal. Tal recurso tem como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. Vejamos: "Haverá obscuridade quando o a 

sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será contraditório o julgado 

que faz, na fundamentação, afirmações inconciliáveis, ou quando daquela 

não podia chegar logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que 

deixar de se pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, 

sobre matérias suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas 

de ofício". SLABI FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: 

Forense, 2001, pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos 

Cíveis na Prática, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois bem. Embora 

rotulados declaratórios, os embargos apresentados no id. 28674979 - 

Embargos de Declaração não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, 

mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. Isto porque 

inexiste contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada 

(28093078 - Sentença), estando a mesma correta e em plena legalidade, 

pelos seus próprios fundamentos. Nesse sentido, a parte Embargante, 

inconformada com a decisão embargada, devia valer-se do recurso 

adequado. CONCLUSÃO. Por tais razões, conheço dos Embargos 

interpostos e os rejeito na medida em que não há omissão a ser suprida ou 

mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000956-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA (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, 28 de abril de 2020. RENATA RAMOS DA CUNHA Estagiária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 
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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: 1006620-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCAL 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 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, 28 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: 1008207-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO TOBIAS 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 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, 28 de abril de 2020. RENATA RAMOS DA CUNHA Estagiária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000042-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN (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, 28 de abril de 2020. RENATA RAMOS DA CUNHA Estagiária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 
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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: 1003531-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR PEREIRA 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 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, 28 de abril de 2020. RENATA RAMOS DA CUNHA Estagiária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

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, 28 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: 1006099-82.2020.8.11.0002

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:

JOSE FRANCISCO PIRES (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, 28 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 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007568-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de abril de 2020. RENATA RAMOS DA CUNHA Estagiária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012455-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA APARECIDA SALES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

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, 28 de abril de 2020. RENATA RAMOS DA CUNHA Estagiária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012167-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI COELHO (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, 28 de abril de 2020. RENATA RAMOS DA CUNHA Estagiária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 
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que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003435-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDO AUGUSTO UMLAUF (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 28 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008947-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALTRAO (REQUERIDO)

ANTONIO ALTRAO (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, 28 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006600-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITO ANDRE DA ROSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 28 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. 
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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.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007669-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLISSON DOS SANTOS MARCELINO (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 CARTA DE NOTIFICAÇÃO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL 

FERNANDES ALENCASTRO MARTINS PROCESSO n. 

1007669-11.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 12.112,43 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO HONDA S/A. Endereço: RUA DOUTOR JOSÉ ÁUREO 

BUSTAMANTE, 377, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04710-090 

POLO PASSIVO: Nome: ALLISSON DOS SANTOS MARCELINO Endereço: 

RUA EQUADOR, 19, QD 8, IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78130-520 Senhor(a) Gestora da Central de Mandados:; A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

NOTIFICAÇÃO 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, mais precisamente para solicitar 

do(A) Oficial de Justiça informações quanto ao cumprimento do mandado 

de ID.23766426, o qual encontra-se em seu poder desde 11/09/2019. 

VÁRZEA GRANDE, 28 de abril de 2020. Renata Ramos da Cunha 

Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009253-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA D ARC DE OLIVEIRA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009253-11.2020.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

JOANA D ARC DE OLIVEIRA SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta pelo autor em desfavor do requerido, visando o 

recebimento da quantia informada na exordial. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Ademais, não 

foram juntados os atos constitutivos da parte autora. 4. Dessa maneira, 

oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar as 

irregularidades apontadas, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC e extinção do feito (CPC, art. 485). 5. Intime-se. 

Cumpra-se. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013810-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN SUZAN NASCIMENTO CERQUEIRA (EXECUTADO)

CLINICA ODONTO SOLUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1013810-21.2020.8.11.0041; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: CLINICA ODONTO SOLUCAO LTDA - ME, HELEN SUZAN 

NASCIMENTO CERQUEIRA, JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO 

CERQUEIRA Vistos. 1. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 

(três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o 

devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo 

pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 

(quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004075-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENA RODRIGUES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004075-81.2020.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 
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REQUERIDO: MARILENA RODRIGUES SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007837-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLY JUNIOR JESUS ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007837-08.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WESLY JUNIOR JESUS ROSA Vistos. 

1. Deixo de acolher o pedido de dilação de prazo, considerando a 

ausência de previsão legal. 2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias 

para o autor cumprir a determinação lançada no ID 31504797. 3. Em caso 

de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo 

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

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006099-82.2020.8.11.0002

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:

JOSE FRANCISCO PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006099-82.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOSE FRANCISCO PIRES Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se a parte 

autora, a qual deverá juntar aos autos os atos constitutivos. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008730-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008730-04.2017.8.11.0002; AUTOR(A): ELENIR DA SILVA BARBOSA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos. 1. Trata-se de Ação de Prestação de 

Contas, promovida por ELENIR DA SILVA BARBOSA, em face de BANCO 

BMG S/A, partes qualificadas nos autos. 2. Aduz o autor, que firmou um 

contrato de empréstimo e cartão de crédito com autorização para 

desconto em folha, nº ade 25592761, cartão de crédito nº 5313 xxxx xxxx 

3021. 3. Afirma, que o valor total de descontos efetuados pelo Requerido 

não estão de acordo com os descontados na folha de pagamento, razão 

pela qual, propôs a presente demanda com o fito da prestação de contas 

por parte do Requerido, esclarecendo os pontos controvertidos quanto ao 

contrato firmado entre as partes, no tocante aos valores quitados e 

pendentes de quitação. 4. Em decisão de ID. 10987660, fora determinada a 

citação da parte requerida. 5. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou sua contestação, visualizada em ID. 15526187. 6. O autor, por 

sua vez, apresentou a impugnação à contestação, conforme ressai de ID. 

16592644. 7. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 8. O 
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procedimento da prestação de contas, hoje Ação de Exigir Contas, está 

previsto no art. 550 a 553 do CPC e divide-se em duas fases, sendo a 

primeira a declaração se o réu tem ou não o dever de prestar contas e, a 

segunda, o julgamento das contas apresentadas, depois de eventual 

instrução, se necessária. 9. No caso em apreço, cabe nesta quadra 

processual apreciar o pedido afeito à primeira fase, reconhecendo ou não 

a obrigação do réu em prestar contas para o autor. 10. Verifico dos 

extratos que acompanham a inicial os diversos lançamentos na folha de 

pagamento do requerente, o que o legitima em seu interesse de se exigir 

as contas ao requerido. 11. Ademais, dos extratos apresentados, não é 

possível aquilatar sobre o contrato firmado, os valores pagos e pendentes 

de pagamento. 12. Diante do exposto, PROVEJO o pedido de prestação de 

contas, para condenar o requerido à prestação de contas ao autor, de 

acordo com o disposto no art. 551 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos 

termos do artigo 550, § 5º, do CPC/2015. 13. Prestadas as contas, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para ao autor manifestar-se (§ 2º, do 

art. 550 do CPC), devendo observar o disposto no § 3º, do art. 550 do 

CPC. 14. Ciência à Defensoria Pública. 15. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003848-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MELO BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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 

1003848-62.2018.8.11.0002; AUTOR(A): JEFFERSON MELO BORGES REU: 

BANCO BRADESCO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Prestação de Contas 

proposta por JEFFERSON MELO BORGES em face do BANCO BRADESCO, 

partes qualificadas nos autos. 2. Aduz o autor, que firmou com o 

Requerido o Crédito de Direito ao Consumidor nº. 4362082132, no valor de 

R$ 22.094,00 (vinte e dois mil e noventa e quatro reais), a ser pago em 48 

(quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 685,92 (seiscentos e oitenta e 

cinco reais e noventa e dois centavos), com finalidade de aquisição de 

bem, a saber: UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO FLEX, VERSÃO 

FIRE ECONOMY (ITALIA) 1.0 8V A/G 4P, ANO MOD. ZERO KM, ANO ZERO 

KM, CHASSI 9BD17122LF5943531, COMBUSTIVEL FLEX-GASOLINA. 3 

Afirma, que não conseguiu cumprir com as obrigações contratuais, razão 

pela qual, ajuizou a ação de revisional de contrato de financiamento de 

veículo, a qual fora julgada improcedente e, em razão disso, ocorreu a 

procedência da busca e apreensão do bem. 4. Assevera, que após 

proceder com a apreensão do bem alienado, o Requerido deve vender o 

veículo, informando ao Autor o valor arrecadado, bem como da utilização 

deste valor na purgação da mora, fazendo-se necessária a prestação de 

contas informando o valor adquirido pela venda do bem, o valor da mora 

com suas respectivas correções até a data da venda, bem como o saldo 

se houver. 5. Em decisão de ID. 14578188, fora recebida a inicial e 

determinada a citação da parte requerida. 6. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou sua contestação, visualizada em ID. 15006631, 

realizando a prestação de contas em ID. 15867447. 7. O autor, por sua 

vez, apresentou sua impugnação visualizada em ID. 16604298, ainda, 

manifestou em ID. 16604601. 8. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. 9. Pois bem. O procedimento da prestação de contas, 

hoje Ação de Exigir Contas, está previsto no art. 550 a 553 do CPC e 

divide-se em duas fases. A primeira refere-se à análise da obrigação de 

prestar contas, ou seja, decide-se acerca da obrigação ou não de exigir 

as contas e a segunda, verifica-se a existência de crédito ou débito. 10. 

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - RECONHECIMENTO DO DEVER DE 

EXIGIR CONTAS - DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO 

- RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO, DE 

OFÍCIO, NÃO CONHECIDA. Na primeira fase da ação de exigir contas, o 

legislador, ao utilizar a palavra decisão no § 5º do art. 550, o fez com o 

propósito específico de referir-se a uma decisão interlocutória, o que tem 

razão de ser, na medida em que não põe fim ao processo (art. 203, § 2º, 

do NCPC), quando julga procedente o pedido. Já na segunda fase, quando 

o processo é extinto, o legislador utiliza a nomenclatura sentença (art. 

552, caput, do NCPC), pois se trata de pronunciamento onde o juiz põe fim 

ao processo (art. 203, § 1º, do CPC/2015). Logo, no caso, considerando 

que a decisão recorrida, que julgou procedente o pedido, condenando a 

demandada a prestar as contas, tem natureza de decisão interlocutória, 

pois não pôs fim ao processo (art. 203,§ 2º, do NCPC), o recurso cabível é 

o agravo de instrumento, razão pela qual a apelação, de ofício, não pode 

ser conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5º, 552 e 485,§3º, todos do 

NCPC. (Ap 51730/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) 11. No caso em apreço, cabe neste momento processual 

apreciar o pedido relacionado à primeira fase, reconhecendo ou não, a 

obrigação do requerido em prestar contas à parte autora, de modo que, 

não cabe apreciar, por ora, a existência de crédito ou débito. 12. Verifico 

dos documentos colacionados ao processo judicial eletrônico que, assiste 

razão à parte autora, em decorrência da obrigação legal disposta no artigo 

2º do Decreto-lei nº 911/69. 13. Nesse sentido: APELAÇÃO. PRESTAÇÃO 

DE CONTAS. VENDA DE VEÍCULO APÓS BUSCA E APREENSÃO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRIMEIRA FASE. 

ANÁLISE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. EXISTÊNCIA DE 

CRÉDITO OU DÉBITO. ATINENTE À SEGUNDA FASE. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apesar 

de o recorrente afirmar que eventual obrigação de prestação de contas 

deveria ter sido postulada nos autos da ação de busca e apreensão do 

veículo ou ainda na ação revisional, nada obsta que, caso existente a 

obrigação de prestar as contas, sejam elas realizadas na presente ação, 

específica para tal fim. 2. Descabe falar-se em ausência de interesse de 

agir quando possível à autora postular prestação de contas atinentes aos 

recursos recebidos pela venda de veículo apreendido em ação de busca e 

apreensão, em decorrência da obrigação legal disposta no artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 911/69. 3. A ação de prestação de contas é dividida em 

duas fases, sendo que, num primeiro momento, decide-se acerca da 

obrigação ou não de exigir as contas para, em segunda fase, decidir-se 

acerca de eventual quantum do crédito ou débito. 4. Encontrando-se o 

feito na primeira fase, não cabe apreciar, em tal momento processual, a 

existência de crédito ou débito, conforme alegações do réu, visto que 

referente ao procedimento de segunda fase da prestação de contas. 5. 

Descabida condenação, de ofício, por litigância de má-fé, com base em 

oferecimento de defesa contra texto expresso de lei, quando inexistente 

comprovação de conduta maliciosa e desleal por parte do réu, tampouco 

ocorrência de dano processual a outra parte ou retardamento prolongado 

do feito, não podendo ser punido por simplesmente exercer seu direito de 

defesa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença 

parcialmente reformada. Preliminares rejeitadas. (TJ-DF - APC: 

20140110853139, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 

07/10/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

22/10/2015 . Pág.: 247) 14. Com efeito, o veículo objeto da medida liminar 

da ação de Busca e Apreensão fora apreendido, consolidando nas mãos 

do requerente, o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem, o que 

o legitima em seu interesse de exigir as contas ao requerido. 15. Dessa 

forma, não há que se falar em desobrigação do requerido no seu múnus 

de prestar contas. 16. Ademais, a parte autora discordou com os valores 

apresentados pelo requerido, especialmente com relação ao preço de 

venda do veículo, afirmando que deveria ter sido utilizado a tabela FIPE. 

17. Pois bem. A segunda parte do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 é 

claro ao dispor que, deve-se aplicar o preço da venda no pagamento do 

crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo 

apurado, se houver. 18. Ou seja, o valor da venda não necessita 

obrigatoriamente corresponder ao valor verificado na tabela FIPE, desde 

que o não tenha sido preço vil, conforme segue a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. 1. Não há falar na revelia do 

credor fiduciário, tendo em vista que a manifestação da instituição 

financeira noticiando o valor da venda do veículo apreendido e o saldo 

devedor do financiamento foi protocolada anteriormente à juntada do AR 

de intimação do banco para prestar contas. 2. O vencimento antecipado, 

incidente na hipótese em tela, não se confunde com a liquidação 

antecipada, faculdade atribuída ao consumidor, prevista no § 2º do artigo 

52 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não realizado o 

adimplemento antecipado de qualquer parcela da obrigação, o que poderia 
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ensejar a redução proporcional dos juros e dos demais acréscimos 

contratuais. 3. A alegada prescrição das parcelas do financiamento, ainda 

que se trate de matéria de ordem pública, congnoscível de ofício, não 

tendo sido suscitada no curso do processo, caracteriza inovação 

recursal, revelando-se inviável o conhecimento, no particular, do recurso 

de apelação. 4. A prestação de contas no tocante ao montante apurado 

com a venda do veículo apreendido está prevista no artigo 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69. Por outro lado, no que se refere ao abatimento da 

dívida, o dispositivo em comento é claro no sentido de que o... valor a ser 

aplicado no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes deve 

corresponder ao preço da venda, não ao valor verificado na Tabela FIPE. 

APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSE LIMITE, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70075122275, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 28/09/2017). 

(TJ-RS - AC: 70075122275 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de 

Julgamento: 28/09/2017, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 03/10/2017) (grifo nosso) 19. In casu, conforme 

ressai da nota de venda, o veiculo não fora vendido por preço vil. 20. 

Diante do exposto, PROVEJO o pedido de prestação de contas, para 

condenar o requerido à prestação de contas à parte autora, de acordo 

com o disposto no art. 551 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos 

do artigo 550, § 5º, do CPC/2015. 21. Prestadas as contas, concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias para a autora manifestar-se (§ 2º, do art. 550 

do CPC), devendo observar o disposto no § 3º, do art. 550 do CPC. 22. 

Ciência à Defensoria Pública. 23. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004867-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HALESON SOARES DO MONTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004867-06.2018.8.11.0002; AUTOR(A): HALESON SOARES DO MONTE 

REU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 1. Trata-se de Ação de Prestação 

de Contas proposta por HALESON SOARES DO MONTE em face do 

BANCO DAYCOVAL S/A, partes qualificadas nos autos. 2. Aduz o autor, 

que firmou com o Requerido o contrato de Financiamento com Garantia de 

Alienação/ Cédula de Crédito, nº. 10-375858/14, no valor de R$ 13.000,00 

(treze mil reais), sendo parcelado em 48 (quarenta e oito) vezes, com 

finalidade de aquisição de bem, a saber: Marca VW – Volkswagen, Modelo 

Gol – 4P – Básico, Ano Fabricação 2009, chassi 9BWAA05W19P132810, 

placa NJI 4225, cor Branca, Renavam nº 142676446. 3 Afirma, que não 

conseguiu cumprir com as obrigações contratuais, razão pela qual, 

ocorreu a procedência da ação de busca e apreensão do bem. 4. 

Assevera, que após proceder com a apreensão do bem alienado, o 

Requerido deve vender o veículo, informando ao Autor o valor 

arrecadado, bem como da utilização deste valor na purgação da mora, 

fazendo-se necessária a prestação de contas informando o valor 

adquirido pela venda do bem, o valor da mora com suas respectivas 

correções até a data da venda, bem como o saldo se houver. 5. Em 

decisão de ID. 14578446, fora recebida a inicial e determinada a citação da 

parte requerida. 6. Devidamente citada, a parte requerida apresentou sua 

contestação, visualizada em ID. 15706434, realizando a prestação de 

contas. 7. O autor, por sua vez, apresentou sua impugnação visualizada 

em ID. 16705129. 8. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 

9. Pois bem. O procedimento da prestação de contas, hoje Ação de Exigir 

Contas, está previsto no art. 550 a 553 do CPC e divide-se em duas fases. 

A primeira refere-se à análise da obrigação de prestar contas, ou seja, 

decide-se acerca da obrigação ou não de exigir as contas e a segunda, 

verifica-se a existência de crédito ou débito. 10. Nesse sentido, é o 

entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - 

PRIMEIRA FASE - RECONHECIMENTO DO DEVER DE EXIGIR CONTAS - 

DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO - RECURSO 

CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO, DE OFÍCIO, NÃO 

CONHECIDA. Na primeira fase da ação de exigir contas, o legislador, ao 

utilizar a palavra decisão no § 5º do art. 550, o fez com o propósito 

específico de referir-se a uma decisão interlocutória, o que tem razão de 

ser, na medida em que não põe fim ao processo (art. 203, § 2º, do NCPC), 

quando julga procedente o pedido. Já na segunda fase, quando o 

processo é extinto, o legislador utiliza a nomenclatura sentença (art. 552, 

caput, do NCPC), pois se trata de pronunciamento onde o juiz põe fim ao 

processo (art. 203, § 1º, do CPC/2015). Logo, no caso, considerando que 

a decisão recorrida, que julgou procedente o pedido, condenando a 

demandada a prestar as contas, tem natureza de decisão interlocutória, 

pois não pôs fim ao processo (art. 203,§ 2º, do NCPC), o recurso cabível é 

o agravo de instrumento, razão pela qual a apelação, de ofício, não pode 

ser conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5º, 552 e 485,§3º, todos do 

NCPC. (Ap 51730/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) 11. No caso em apreço, cabe neste momento processual 

apreciar o pedido relacionado à primeira fase, reconhecendo ou não, a 

obrigação do requerido em prestar contas à parte autora, de modo que, 

não cabe apreciar, por ora, a existência de crédito ou débito. 12. Verifico 

dos documentos colacionados ao processo judicial eletrônico que, assiste 

razão à parte autora, em decorrência da obrigação legal disposta no artigo 

2º do Decreto-lei nº 911/69. 13. Nesse sentido: APELAÇÃO. PRESTAÇÃO 

DE CONTAS. VENDA DE VEÍCULO APÓS BUSCA E APREENSÃO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRIMEIRA FASE. 

ANÁLISE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. EXISTÊNCIA DE 

CRÉDITO OU DÉBITO. ATINENTE À SEGUNDA FASE. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apesar 

de o recorrente afirmar que eventual obrigação de prestação de contas 

deveria ter sido postulada nos autos da ação de busca e apreensão do 

veículo ou ainda na ação revisional, nada obsta que, caso existente a 

obrigação de prestar as contas, sejam elas realizadas na presente ação, 

específica para tal fim. 2. Descabe falar-se em ausência de interesse de 

agir quando possível à autora postular prestação de contas atinentes aos 

recursos recebidos pela venda de veículo apreendido em ação de busca e 

apreensão, em decorrência da obrigação legal disposta no artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 911/69. 3. A ação de prestação de contas é dividida em 

duas fases, sendo que, num primeiro momento, decide-se acerca da 

obrigação ou não de exigir as contas para, em segunda fase, decidir-se 

acerca de eventual quantum do crédito ou débito. 4. Encontrando-se o 

feito na primeira fase, não cabe apreciar, em tal momento processual, a 

existência de crédito ou débito, conforme alegações do réu, visto que 

referente ao procedimento de segunda fase da prestação de contas. 5. 

Descabida condenação, de ofício, por litigância de má-fé, com base em 

oferecimento de defesa contra texto expresso de lei, quando inexistente 

comprovação de conduta maliciosa e desleal por parte do réu, tampouco 

ocorrência de dano processual a outra parte ou retardamento prolongado 

do feito, não podendo ser punido por simplesmente exercer seu direito de 

defesa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença 

parcialmente reformada. Preliminares rejeitadas. (TJ-DF - APC: 

20140110853139, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 

07/10/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

22/10/2015 . Pág.: 247) 14. Com efeito, o veículo objeto da medida liminar 

da ação de Busca e Apreensão fora apreendido, consolidando nas mãos 

do requerente, o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem, o que 

o legitima em seu interesse de exigir as contas ao requerido. 15. Dessa 

forma, não há que se falar em desobrigação do requerido no seu múnus 

de prestar contas. 16. Ademais, a parte autora discordou com os valores 

apresentados pelo requerido, especialmente com relação ao preço de 

venda do veículo, afirmando que deveria ter sido utilizado a tabela FIPE. 

17. Pois bem. A segunda parte do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 é 

claro ao dispor que, deve-se aplicar o preço da venda no pagamento do 

crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo 

apurado, se houver. 18. Ou seja, o valor da venda não necessita 

obrigatoriamente corresponder ao valor verificado na tabela FIPE, desde 

que o não tenha sido preço vil, conforme segue a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. 1. Não há falar na revelia do 

credor fiduciário, tendo em vista que a manifestação da instituição 

financeira noticiando o valor da venda do veículo apreendido e o saldo 

devedor do financiamento foi protocolada anteriormente à juntada do AR 

de intimação do banco para prestar contas. 2. O vencimento antecipado, 
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incidente na hipótese em tela, não se confunde com a liquidação 

antecipada, faculdade atribuída ao consumidor, prevista no § 2º do artigo 

52 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não realizado o 

adimplemento antecipado de qualquer parcela da obrigação, o que poderia 

ensejar a redução proporcional dos juros e dos demais acréscimos 

contratuais. 3. A alegada prescrição das parcelas do financiamento, ainda 

que se trate de matéria de ordem pública, congnoscível de ofício, não 

tendo sido suscitada no curso do processo, caracteriza inovação 

recursal, revelando-se inviável o conhecimento, no particular, do recurso 

de apelação. 4. A prestação de contas no tocante ao montante apurado 

com a venda do veículo apreendido está prevista no artigo 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69. Por outro lado, no que se refere ao abatimento da 

dívida, o dispositivo em comento é claro no sentido de que o... valor a ser 

aplicado no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes deve 

corresponder ao preço da venda, não ao valor verificado na Tabela FIPE. 

APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSE LIMITE, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70075122275, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 28/09/2017). 

(TJ-RS - AC: 70075122275 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de 

Julgamento: 28/09/2017, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 03/10/2017) (grifo nosso) 19. In casu, conforme 

ressai da nota de venda, não ficou devidamente comprovado que o 

veiculo não fora vendido por preço vil. 20. Diante do exposto, PROVEJO o 

pedido de prestação de contas, para condenar o requerido à prestação de 

contas à parte autora, de acordo com o disposto no art. 551 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que 

o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 5º, do CPC/2015. 21. 

Prestadas as contas, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a autora 

manifestar-se (§ 2º, do art. 550 do CPC), devendo observar o disposto no 

§ 3º, do art. 550 do CPC. 22. Ciência à Defensoria Pública. 23. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004968-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER LAMUNIEL FIALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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 

1004968-43.2018.8.11.0002; AUTOR(A): JENIFFER LAMUNIEL FIALHO 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Prestação de Contas proposta por JENIFFER LAMUNIEL FIALHO 

em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., partes 

qualificadas nos autos. 2. Aduz a autora, que firmou com o Requerido o 

contrato de Financiamento com Garantia de Alienação/ Cédula de Crédito, 

nº. 4283799958, no valor de R$ 20.471,62 (vinte mil quatrocentos e 

setenta e um reais e sessenta e dois centavos), sendo parcelado em 60 

(sessenta) vezes, com finalidade de aquisição de bem, a saber: MARCA 

PEUGEOT, MODELO PEUGEOT 206 FELINE, ANO/MODELO 2006, CHASSI 

9362AN6A97B022813, COR PRETA, PLACA KAE 4071. 3 Afirma, que não 

conseguiu cumprir com as obrigações contratuais, razão pela qual, 

ocorreu a procedência da ação de busca e apreensão do bem. 4. 

Assevera, que após proceder com a apreensão do bem alienado, o 

Requerido deve vender o veículo, informando ao Autor o valor 

arrecadado, bem como da utilização deste valor na purgação da mora, 

fazendo-se necessária a prestação de contas informando o valor 

adquirido pela venda do bem, o valor da mora com suas respectivas 

correções até a data da venda, bem como o saldo se houver. 5. Em 

decisão de ID. 14578735, fora recebida a inicial e determinada a citação da 

parte requerida. 6. Devidamente citada, a parte requerida apresentou sua 

contestação, visualizada em ID. 15010694, realizando a prestação de 

contas ID. 15872738. 7. A autora, por sua vez, apresentou sua 

impugnação visualizada em ID. 16709147. 8. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. 9. Pois bem. O procedimento da 

prestação de contas, hoje Ação de Exigir Contas, está previsto no art. 550 

a 553 do CPC e divide-se em duas fases. A primeira refere-se à análise da 

obrigação de prestar contas, ou seja, decide-se acerca da obrigação ou 

não de exigir as contas e a segunda, verifica-se a existência de crédito ou 

débito. 10. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - RECONHECIMENTO DO 

DEVER DE EXIGIR CONTAS - DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO 

PROCESSO - RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

APELAÇÃO, DE OFÍCIO, NÃO CONHECIDA. Na primeira fase da ação de 

exigir contas, o legislador, ao utilizar a palavra decisão no § 5º do art. 550, 

o fez com o propósito específico de referir-se a uma decisão 

interlocutória, o que tem razão de ser, na medida em que não põe fim ao 

processo (art. 203, § 2º, do NCPC), quando julga procedente o pedido. Já 

na segunda fase, quando o processo é extinto, o legislador utiliza a 

nomenclatura sentença (art. 552, caput, do NCPC), pois se trata de 

pronunciamento onde o juiz põe fim ao processo (art. 203, § 1º, do 

CPC/2015). Logo, no caso, considerando que a decisão recorrida, que 

julgou procedente o pedido, condenando a demandada a prestar as 

contas, tem natureza de decisão interlocutória, pois não pôs fim ao 

processo (art. 203,§ 2º, do NCPC), o recurso cabível é o agravo de 

instrumento, razão pela qual a apelação, de ofício, não pode ser 

conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5º, 552 e 485,§3º, todos do NCPC. 

(Ap 51730/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) 11. No caso em apreço, cabe neste momento processual 

apreciar o pedido relacionado à primeira fase, reconhecendo ou não, a 

obrigação do requerido em prestar contas à parte autora, de modo que, 

não cabe apreciar, por ora, a existência de crédito ou débito. 12. Verifico 

dos documentos colacionados ao processo judicial eletrônico que, assiste 

razão à parte autora, em decorrência da obrigação legal disposta no artigo 

2º do Decreto-lei nº 911/69. 13. Nesse sentido: APELAÇÃO. PRESTAÇÃO 

DE CONTAS. VENDA DE VEÍCULO APÓS BUSCA E APREENSÃO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRIMEIRA FASE. 

ANÁLISE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. EXISTÊNCIA DE 

CRÉDITO OU DÉBITO. ATINENTE À SEGUNDA FASE. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apesar 

de o recorrente afirmar que eventual obrigação de prestação de contas 

deveria ter sido postulada nos autos da ação de busca e apreensão do 

veículo ou ainda na ação revisional, nada obsta que, caso existente a 

obrigação de prestar as contas, sejam elas realizadas na presente ação, 

específica para tal fim. 2. Descabe falar-se em ausência de interesse de 

agir quando possível à autora postular prestação de contas atinentes aos 

recursos recebidos pela venda de veículo apreendido em ação de busca e 

apreensão, em decorrência da obrigação legal disposta no artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 911/69. 3. A ação de prestação de contas é dividida em 

duas fases, sendo que, num primeiro momento, decide-se acerca da 

obrigação ou não de exigir as contas para, em segunda fase, decidir-se 

acerca de eventual quantum do crédito ou débito. 4. Encontrando-se o 

feito na primeira fase, não cabe apreciar, em tal momento processual, a 

existência de crédito ou débito, conforme alegações do réu, visto que 

referente ao procedimento de segunda fase da prestação de contas. 5. 

Descabida condenação, de ofício, por litigância de má-fé, com base em 

oferecimento de defesa contra texto expresso de lei, quando inexistente 

comprovação de conduta maliciosa e desleal por parte do réu, tampouco 

ocorrência de dano processual a outra parte ou retardamento prolongado 

do feito, não podendo ser punido por simplesmente exercer seu direito de 

defesa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença 

parcialmente reformada. Preliminares rejeitadas. (TJ-DF - APC: 

20140110853139, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 

07/10/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

22/10/2015 . Pág.: 247) 14. Com efeito, o veículo objeto da medida liminar 

da ação de Busca e Apreensão fora apreendido, consolidando nas mãos 

do requerente, o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem, o que 

o legitima em seu interesse de exigir as contas ao requerido. 15. Dessa 

forma, não há que se falar em desobrigação do requerido no seu múnus 

de prestar contas. 16. Ademais, a parte autora discordou com os valores 

apresentados pelo requerido, especialmente com relação ao preço de 

venda do veículo, afirmando que deveria ter sido utilizado a tabela FIPE. 

17. Pois bem. A segunda parte do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 é 

claro ao dispor que, deve-se aplicar o preço da venda no pagamento do 

crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo 

apurado, se houver. 18. Ou seja, o valor da venda não necessita 

obrigatoriamente corresponder ao valor verificado na tabela FIPE, desde 
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que o não tenha sido preço vil, conforme segue a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. 1. Não há falar na revelia do 

credor fiduciário, tendo em vista que a manifestação da instituição 

financeira noticiando o valor da venda do veículo apreendido e o saldo 

devedor do financiamento foi protocolada anteriormente à juntada do AR 

de intimação do banco para prestar contas. 2. O vencimento antecipado, 

incidente na hipótese em tela, não se confunde com a liquidação 

antecipada, faculdade atribuída ao consumidor, prevista no § 2º do artigo 

52 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não realizado o 

adimplemento antecipado de qualquer parcela da obrigação, o que poderia 

ensejar a redução proporcional dos juros e dos demais acréscimos 

contratuais. 3. A alegada prescrição das parcelas do financiamento, ainda 

que se trate de matéria de ordem pública, congnoscível de ofício, não 

tendo sido suscitada no curso do processo, caracteriza inovação 

recursal, revelando-se inviável o conhecimento, no particular, do recurso 

de apelação. 4. A prestação de contas no tocante ao montante apurado 

com a venda do veículo apreendido está prevista no artigo 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69. Por outro lado, no que se refere ao abatimento da 

dívida, o dispositivo em comento é claro no sentido de que o... valor a ser 

aplicado no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes deve 

corresponder ao preço da venda, não ao valor verificado na Tabela FIPE. 

APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSE LIMITE, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70075122275, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 28/09/2017). 

(TJ-RS - AC: 70075122275 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de 

Julgamento: 28/09/2017, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 03/10/2017) (grifo nosso) 19. In casu, conforme 

ressai da nota de venda, não ficou devidamente comprovado que o 

veiculo não fora vendido por preço vil. 20. Diante do exposto, PROVEJO o 

pedido de prestação de contas, para condenar o requerido à prestação de 

contas à parte autora, de acordo com o disposto no art. 551 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que 

o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 5º, do CPC/2015. 21. 

Prestadas as contas, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a autora 

manifestar-se (§ 2º, do art. 550 do CPC), devendo observar o disposto no 

§ 3º, do art. 550 do CPC. 22. Ciência à Defensoria Pública. 23. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008728-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARVALHO ASSIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-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 

1008728-34.2017.8.11.0002; AUTOR(A): PATRICIA CARVALHO ASSIS 

REU: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Prestação de Contas proposta por PATRICIA 

CARVALHO ASSIS em face do ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA, partes qualificadas nos autos. 2. Aduz a 

autora, que firmou o Contrato de financiamento com Alienação fiduciária 

para a aquisição de Bens com taxa prefixada sob o nº. 38304-268.1.6, 

para aquisição do veículo Marca NISSAN, modelo SENTRA 2.0 16V FLEX 

FUEL, chassi nº 3N1AB61D78L604441, ano de fabricação 2007 e modelo 

2008, cor PRETA, placa AQS1214, renavam 990360407, no valor total de 

R$ 28.900,00 (quatorze mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e 

quatro centavos), que fora firmado em 09/12/2014, a ser pago em 72 

parcelas iguais e consecutivas. 3 Afirma, que não conseguiu cumprir com 

as obrigações contratuais, razão pela qual, ocorreu a procedência da 

ação de busca e apreensão do bem. 4. Assevera, que após proceder com 

a apreensão do bem alienado, o Requerido deve vender o veículo, 

informando ao Autor o valor arrecadado, bem como da utilização deste 

valor na purgação da mora, fazendo-se necessária a prestação de contas 

informando o valor adquirido pela venda do bem, o valor da mora com 

suas respectivas correções até a data da venda, bem como o saldo se 

houver. 5. Em decisão de ID. 10987500, fora recebida a inicial e 

determinada a citação da parte requerida. 6. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou sua contestação, visualizada em ID. 15943404. 7. A 

autora, por sua vez, apresentou sua impugnação visualizada em ID. 

16746401. 8. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 9. Em 

sede de contestação, o requerido arguiu preliminar de falta de interesse 

de agir, uma vez que não houve a venda do veículo até a presente data. 

10. Inicialmente, com relação a preliminar arguida pelo requerido de 

ausência de interesse processual, verifico ser questão que se confunde 

com o mérito e com este deve ser examinada. 11. Logo, rejeito a prejudicial 

arguida. 12. Versa o feito sobre pedido de prestação de contas, alegando 

a autora que, o requerido não prestou contas acerca do valor adquirido 

pela venda do bem apreendido na ação de Busca e Apreensão, bem como 

do valor da mora com suas respectivas correções, até a data da venda, e 

do saldo, se houver. 13. O requerido, por sua vez, afirma que não houve a 

venda do veículo, razão pela qual, não há desídia por parte do banco em 

prestar as informações. 14. Pois bem. O procedimento da prestação de 

contas, hoje Ação de Exigir Contas, está previsto no art. 550 a 553 do CPC 

e divide-se em duas fases. A primeira refere-se à análise da obrigação de 

prestar contas, ou seja, decide-se acerca da obrigação ou não de exigir 

as contas e a segunda, verifica-se a existência de crédito ou débito. 15. 

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - RECONHECIMENTO DO DEVER DE 

EXIGIR CONTAS - DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO 

- RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO, DE 

OFÍCIO, NÃO CONHECIDA. Na primeira fase da ação de exigir contas, o 

legislador, ao utilizar a palavra decisão no § 5º do art. 550, o fez com o 

propósito específico de referir-se a uma decisão interlocutória, o que tem 

razão de ser, na medida em que não põe fim ao processo (art. 203, § 2º, 

do NCPC), quando julga procedente o pedido. Já na segunda fase, quando 

o processo é extinto, o legislador utiliza a nomenclatura sentença (art. 

552, caput, do NCPC), pois se trata de pronunciamento onde o juiz põe fim 

ao processo (art. 203, § 1º, do CPC/2015). Logo, no caso, considerando 

que a decisão recorrida, que julgou procedente o pedido, condenando a 

demandada a prestar as contas, tem natureza de decisão interlocutória, 

pois não pôs fim ao processo (art. 203,§ 2º, do NCPC), o recurso cabível é 

o agravo de instrumento, razão pela qual a apelação, de ofício, não pode 

ser conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5º, 552 e 485,§3º, todos do 

NCPC. (Ap 51730/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) 16. No caso em apreço, cabe neste momento processual 

apreciar o pedido relacionado à primeira fase, reconhecendo ou não, a 

obrigação do requerido em prestar contas para o autor, de modo que, não 

cabe apreciar, por ora, a existência de crédito ou débito. 17. Verifico dos 

documentos colacionados ao processo judicial eletrônico que, assiste 

razão ao autor, em decorrência da obrigação legal disposta no artigo 2º do 

Decretro-Lei nº 911/69. 18. Nesse sentido: APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE 

CONTAS. VENDA DE VEÍCULO APÓS BUSCA E APREENSÃO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRIMEIRA FASE. 

ANÁLISE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. EXISTÊNCIA DE 

CRÉDITO OU DÉBITO. ATINENTE À SEGUNDA FASE. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apesar 

de o recorrente afirmar que eventual obrigação de prestação de contas 

deveria ter sido postulada nos autos da ação de busca e apreensão do 

veículo ou ainda na ação revisional, nada obsta que, caso existente a 

obrigação de prestar as contas, sejam elas realizadas na presente ação, 

específica para tal fim. 2. Descabe falar-se em ausência de interesse de 

agir quando possível à autora postular prestação de contas atinentes aos 

recursos recebidos pela venda de veículo apreendido em ação de busca e 

apreensão, em decorrência da obrigação legal disposta no artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 911/69. 3. A ação de prestação de contas é dividida em 

duas fases, sendo que, num primeiro momento, decide-se acerca da 

obrigação ou não de exigir as contas para, em segunda fase, decidir-se 

acerca de eventual quantum do crédito ou débito. 4. Encontrando-se o 

feito na primeira fase, não cabe apreciar, em tal momento processual, a 

existência de crédito ou débito, conforme alegações do réu, visto que 

referente ao procedimento de segunda fase da prestação de contas. 5. 

Descabida condenação, de ofício, por litigância de má-fé, com base em 

oferecimento de defesa contra texto expresso de lei, quando inexistente 

comprovação de conduta maliciosa e desleal por parte do réu, tampouco 

ocorrência de dano processual a outra parte ou retardamento prolongado 
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do feito, não podendo ser punido por simplesmente exercer seu direito de 

defesa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença 

parcialmente reformada. Preliminares rejeitadas. (TJ-DF - APC: 

20140110853139, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 

07/10/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

22/10/2015 . Pág.: 247) 19. Com efeito, o veículo objeto da medida liminar 

da ação de Busca e Apreensão fora apreendido, consolidando nas mãos 

do requerente, o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem, o que 

o legitima em seu interesse de exigir as contas ao requerido. 20. Dessa 

forma, não há que se falar em desobrigação do requerido no seu múnus 

de prestar contas. 21. Diante do exposto, PROVEJO o pedido de 

prestação de contas, para condenar o requerido à prestação de contas 

ao autor, de acordo com o disposto no art. 551 do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor 

apresentar, nos termos do artigo 550, § 5º, do CPC/2015. 22. Prestadas as 

contas, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para ao autor manifestar-se 

(§ 2º, do art. 550 do CPC), devendo observar o disposto no § 3º, do art. 

550 do CPC. 23. Ciência à Defensoria Pública. 24. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053878-47.2019.8.11.0041

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:

WAGNER LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-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 

1053878-47.2019.8.11.0041; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WAGNER LEMES DA SILVA Vistos. . 

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, 

conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003435-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDO AUGUSTO UMLAUF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003435-20.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: NILDO AUGUSTO UMLAUF Vistos. 1. Considerando que a 

presente demanda é embasada em documento que representa título 

executivo à luz da legislação processual vigente, bem como, não foi a 

parte requerida citada, DEFIRO o pedido retro quanto à conversão em 

Execução de Título Extrajudicial. 2. Alterem-se os dados constantes dos 

autos. 3. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias 

(CPC, art. 829). 4. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor. Oficial de 

Justiça penhorar de imediato quantos bens bastem para o pagamento do 

principal atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se os devedores, em seguida. 5. Não sendo encontrando o 

devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução (CPC, art. 830). 6. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 

827) e, para o caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°). 7. Consigne-se, que o prazo de 

embargos é de 15 dias e fluirá a partir da juntada nos autos no mandado 

de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 8. 

Consigne-se ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o 

executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês. (CPC, art. 916). 9. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008947-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALTRAO (REQUERIDO)

ANTONIO ALTRAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008947-22.2020.8.11.0041; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JOSE CARLOS ALTRAO, ANTONIO ALTRAO Vistos. 1. 

Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva como 

mandado. 2. Após o cumprimento, comunique-se o juízo deprecante e 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006600-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITO ANDRE DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006600-07.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELITO ANDRE 

DA ROSA Vistos. 1. Considerando que a presente demanda é embasada 

em documento que representa título executivo à luz da legislação 

processual vigente, bem como, não foi a parte requerida citada, DEFIRO o 

pedido retro quanto à conversão em Execução de Título Extrajudicial. 2. 

Alterem-se os dados constantes dos autos. 3. Cite-se a parte devedora 

para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). 4. Não efetuado o 

pagamento, deverá o senhor. Oficial de Justiça penhorar de imediato 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, custas e 

honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo a sua avaliação, 

mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os devedores, em 

seguida. 5. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe 

arrestados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução 

(CPC, art. 830). 6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de pronto 

pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, 

§1°). 7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a 

partir da juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de 

penhora (CPC, arts. 914 e 915). 8. Consigne-se ainda, que no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (CPC, art. 916). 

9. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017410-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON SEVERINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1017410-07.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: ADILSON SEVERINO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou 03 (três) 

vezes com o motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”, carecendo do 

comprovante de seu recebimento (ID 26101750). Na sequência, o autor 

juntou o instrumento de protesto (ID 26101750 – pág. 7), referente à 

parcela vencida em 12/06/2019, ou seja, parcela quitada pelo devedor, de 

acordo com a planilha do débito. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção (CPC, art. 485). 5. Intime-se. 

6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009768-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009768-17.2018.8.11.0002 AUTOR(A): ALTAIR DE OLIVEIRA REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se de ação Ordinária de 

Restituição de Valores proposta por ALTAIR DE OLIVEIRA, em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Aduz o autor, que ano de 1987, abriu junto ao requerido a Conta Poupança 

Ouro: 010.112.246-2 e fez um depósito no valor de Cr$600.000,00 

(seiscentos mil cruzeiros). 3. Afirma, que no início de junho de 2018, 

procurou o Banco ora requerido, via agência 3940-3, no bairro Cristo Rei, 

nesta Comarca, visando efetuar o saque do valor que havia guardado, no 

entanto, foi informado que não havia nenhum depósito, que era para 

procurar a agência Banco do Brasil (agência da avenida Getúlio Vargas 

em Cuiabá), pois lá que se tratava acerca de documentos e dados de 

contas antigas. 4. Alega, que foi por três vezes na referida agência e não 

encontraram seus dados, muito menos depósito, razão pela qual, propôs a 

presente demanda, visando o recebimento das quantias depositadas, bem 

como a condenação do autor aos danos morais causados. 5. Em decisão 

ID. 18380242, fora recebida a inicial, deferida a justiça gratuita e 

determinada a citação da parte requerida. 6. Realizada audiência de 

conciliação, está restou infrutífera – ID. 20274308. 7. O requerido, por sua 

vez, apresentou sua contestação, visualizada em ID. 20638574. 8. O 

autor, impugnou a peça defensiva, conforme se vê em ID. 20849928. 9. 

Concedido prazo para produção de provas – ID. 21125969, somente o 

autor se manifestou ID. 21809638. 10. Vieram-me conclusos. É o 

necessário relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

11.A lide em apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de 

Processo Civil, é hipótese que comporta o julgamento antecipado do 

mérito, não havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, 

pois a prova documental aportada é suficiente para o meu convencimento. 

DAS PRELIMINARES 12. O requerido discorda da assistência judiciária 

gratuita concedida ao autor, sob o fundamento de que deve estendida 

apenas aos que comprovarem ser menos favorecidos economicamente, a 

fim de que seja assegurado a todos o livre acesso à justiça, comprovação 

esta que se desincumbiu a parte autora. 13. Ocorre que no momento em 

que fora concedido o benefício, este Juízo entendeu que a parte autora 

preenchia os requisitos legais para sua concessão. 14. Com efeito, para a 

alteração do decisum, deve a parte interessada lograr êxito em comprovar 

qualquer mudança fática na condição financeira da parte autora, situação 

está não evidenciada nos autos, razão pela, rejeito seu pedido. 15. Quanto 

as demais preliminares, por se confundirem com o mérito, junto com o 

mesmo será analisado. DO MÉRITO. 16. O autor prova ter realizado o 

depósito, no valor de Cr$600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), conforme 

se vê em ID. 16206767, sendo este documento hábil a fim de demonstrar 

que realmente houve o depósito; 17. O requerido, por sua vez, apenas e 

limitou a afirmar que não possui qualquer relação com o autor. 18. Pois 

bem, diante dessa prova e alegações, cumpria ao banco a prova de que o 

valor existente na conta não teria simplesmente desaparecido, mas sido 

utilizado para movimentações de várias naturezas, porquanto se trata de 

fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. 19. Ademais, 

não cabe ao autor a prova de fato negativo (prova de que não retirou o 

dinheiro), mas ao requerido a prova da movimentação financeira da conta. 

Afinal, tem em seus bancos de dados todas as movimentações de seus 

clientes, embora estes possam não ter todas essas informações. 20. O 

banco não buscou provar que o documento de ID. 16206767, fornecido 

pelo autor, no qual indicava a existência do depósito de Cr$600.000,00 

(seiscentos mil cruzeiros) em conta de poupança, estava equivocado. 

21.Em nenhum momento o requerido buscou ilidir o referido documento, 

sobre o qual se fundou a pretensão do autor. 22. Assim, o dever de 

devolver a quantia lá indicada se impõe. Assim, tendo-se concluído que 

houve desaparecimento de dinheiro da conta do autor, o defeito na 

prestação de serviços restou evidenciado. Portanto, indubitável a 

obrigação de devolver o valor depositado pelo consumidor. 23. Ao dispor 

da responsabilidade do serviço, o CDC expressamente dispõe 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 (art. 14, caput) . 

24. O serviço é defeituoso, consoante dispõe o § 1o do mencionado artigo 

14 do CDC, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido. 25. 

Dispõe, ainda, o Código de Defesa do Consumidor (verbis): Lei n° 8.078, 

de 11 de Setembro de 1990. Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; 26. Observa-se, com isso, que houve 

dano e que existiu nexo de causalidade entre a conduta do banco ora 

requerido e esse dano. Assim, o dever de indenizar se impõe. 27. 

Estabelecido o dever de reparar, resta a verificação do montante 

indenizatório. 28. Para que haja dever de indenizar, é indispensável à 

comprovação de ocorrência de um dano patrimonial ou moral, pois aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar 

direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano (art. 

159 do C.C.). 29. A indenização por danos morais, no presente caso, 

encontra justificativa no fato de o autor ter se abalado, em decorrência do 

comportamento lesivo do banco, enormes transtornos em sua vida 

pessoal, porquanto, além de ser pessoa de poucos recursos, planejava 

utilizar seu dinheiro que pensava estar seguro na conta/poupança já 

tantas vezes mencionada anteriormente. Certamente que, ao tentar 
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consultar sua conta/poupança e descobrir não existir a quantia que 

realmente deveria existir nela, o autor sofreu um abalo psicológico 

imensurável. 30. Nesse diapasão, considerando as circunstâncias da 

causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e 

pedagógica da condenação, dessa natureza, temos por adequada a 

fixação do montante indenizatório no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). DISPOSITIVO 31. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a instituição financeira 

ora requerida a restituir ao autor a quantia de Cr$600.000,00 (seiscentos 

mil cruzeiros), a título de dano material, atualizada com os rendimentos da 

poupança desde a data em que foi efetuado o depósito até a que tomou 

conhecimento da inexistência do valor depositado (junho/2018), sendo 

que, após essa data, incida correção monetária pelo INPC e, ainda, juros 

de mora em 1% ao mês desde a citação, valores estes devidamente 

convertidos para a moeda atual. 32. Condeno-o, também, em R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), a título de danos morais, quantia está a ser acrescida de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, 

nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e de correção 

monetária, a partir da prolação desta sentença. 33. Condeno ainda, ao 

pagamento das custas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da condenação. 34. 

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, não havendo 

requerimentos, arquivem-se com as baixas necessárias. 35. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006760-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DIAMANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006760-61.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ALEXANDRE DIAMANTE Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, promovida por BANCO ITAUCARD 

S/A em face de ALEXANDRE DIAMANTE, partes devidamente qualificadas 

nos autos, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Analisando os 

autos, verifiquei que a notificação encaminhada ao devedor se referiu à 

parcela com vencimento em 14/07/2019, contudo, de acordo com a 

planilha de débito juntado aos autos (ID 29699298), a referida parcela 

encontra-se paga. Logo, a notificação refere-se à parcela já quitada pelo 

devedor. 3. Dessa forma, fora oportunizado ao autor que sanasse a 

irregularidade apontada (ID 30138575), ocasião em que requer a 

reconsideração da decisão, argumentando que nada obsta o 

prosseguimento da ação, mesmo diante da ausência de comprovação de 

mora, (ID 30886566). 4. Pois bem. Em que pese as argumentações do 

autor, verifico que o mesmo não se desincumbiu de comprovar a efetiva 

constituição em mora do devedor no tocante à parcela que estava 

vencida, tratando-se de requisito para a propositura da ação de busca e 

apreensão. 5. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DO 

AUTOR. REQUISITOS INSCULPIDOS NO NCPC 373 I. COMPROVANTE DE 

PARCELA PAGA. MORA DESCARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - A 

comprovação da mora é requisito imprescindível para a propositura da 

ação de busca e apreensão pelo Decreto-lei 911/69. Súmula 72 do STJ. II - 

A administradora de consórcio não se desincumbiu em demonstrar o fato 

constitutivo de seu direito nos exatos termos do NCPC 373 I. III - 

Devidamente comprovado o pagamento atempado da parcela pelo apelado, 

deve ser extinta a busca e apreensão por ausência de pressuposto 

processual - justa causa, porquanto não comprovada a mora. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 02992244520008090051, 

Relator: DES. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/05/2016, 

1A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2045 de 13/06/2016)” 6. Com 

efeito, conforme já consignado na decisão que determinou a emenda da 

inicial, a inclusão do termo “demais subsequentes” na notificação enviada 

ao devedor, não tem o condão de constituí-lo em mora para as parcelas 

que, por ventura, venha o devedor a inadimplir no decorrer do processo. 

7. Ora, tal procedimento, caso viesse a ser aceito, colocaria o devedor em 

mora “ad eternum”, ainda que este viesse a realizar o pagamento 

extrajudicial das parcelas vencidas, situação esta não admitida por este 

juízo. 8. 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. 9. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 10. Custas pagas na distribuição. 11. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 12. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002129-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELEI URSULINA PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-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 

1002129-45.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JUCELEI URSULINA PINTO DA SILVA 

Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão promovida por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de JUCELEI 

URSULINA PINTO DA SILVA, partes devidamente qualificadas nos autos, 

visando liminarmente à apreensão do veículo Peugeot, modelo 207, 

ano/modelo 2010/2011, placa NPK-7406, alienado fiduciariamente em 

garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e posse exclusiva do 

credor sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi concedida através do id. 

12654482, sendo o bem apreendido conforme certidão lavrada pelo Sr. 

Oficial de Justiça (id. 13145399). 3. A requerida, por sua vez, 

independentemente de citação, apresentou sua contestação no id. 

13355599, com pedido de reconvenção no bojo da defesa. 4. Aduziu, em 

sua defesa, que o autor está cobrança da ré parcelas que já se 

encontram pagas, afirmando, para tanto, que a parcela nº 12 fora 

devidamente paga em 24.01.18, portanto, antes da propositura da ação e, 

com relação às parcelas 13 e 14 as mesmas teriam sido pagas em 

06.04.18. 5. Alega, ainda, que a mora da devedora não fora devidamente 

comprovada já que a correspondência foi recebida por outra pessoa que 

não o devedor. Pede, ainda, o deferimento da gratuidade processual em 

seu favor. 6. Em sede de Reconvenção, afirma que o contrato contém 

cláusulas abusivas que coloca a requerida em situação de desvantagem 

com a autora, tais como a cobrança de juros remuneratórios acima da 

média de mercado, juros capitalizados e com aplicação da tabela Price, 

juros moratórios acima do contratado e a devolução em dobro das 

parcelas já pagas. 7. Instado a se manifestar, o autor, através do id. 

13739064, rechaça a contestação do requerido alegando que a mora está 

comprovada e impugna o pedido de gratuidade postulado pela ré. 8. 

Quanto à reconvenção, aduz, preliminarmente, que ação de busca e 

apreensão não comporta o pedido de reconvenção, e, por isso, deve ser 

julgada extinta. No mérito, alega a inexistência de irregularidades nas 

cláusulas do contrato, razão porque, pede o indeferimento da 

reconvenção. 9. A requerida foi intimada a se manifestar sobre a 

contestação da reconvenção, ocasião em que impugnou a preliminar 

aventada e requereu a procedência do pedido reconvencional. 10. 

Intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. 11. Os autos vieram-me 

conclusos. É o necessário relatório. Decido. 12. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, em face de JUCELEI URSULINA PINTO DA SILVA, partes devidamente 

qualificadas nos autos, visando a apreensão do bem descrito na exordial. 

DAS PRELIMINARES DA CONSTITUIÇÃO EM MORA 13. A requerida alega 
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que o autor não conseguiu demonstrar a efetiva constituição em mora da 

devedora, pois esta teria sido recebida por pessoa diversa. 14. Pois bem. 

Conforme é sabido, 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. 15. Assim, a notificação do devedor, para a constituição em mora, 

pode ocorrer por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário (Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º). 16. De acordo com os 

autos, a notificação da devedora foi encaminhada no endereço descrito 

no contrato, tendo sido recebida por pessoa que se encontrava no local. 

17. Com efeito, o Decreto-Lei não exige que a assinatura seja a do próprio 

devedor, mas, sim, que a correspondência seja recebida por alguém no 

endereço especificado, apondo sua assinatura. 18. Desta feita, em que 

pese não ter sido recebida pessoalmente pelo requerido, a notificação é 

válida para os fins dispostos no art. 2º, § 2º do Decreto-Lei em referência. 

19. Deixo, pois, de acolher a preliminar arguida. DO MÉRITO 21. 

Despicienda a dilação probatória, pois se encontram os autos aptos ao 

julgamento, haja vista que o tema retrata matéria unicamente de direito 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil). DA DECLARAÇÃO GENÉRICA 

DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS 

PARTES 22. Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, 

Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 23. Por tal 

motivo, não conheço dos pedidos não especificados e não discriminados. 

DA RECONVENÇÃO DA PRELIMINAR 24. Em preliminar de mérito na 

contestação da reconvenção, o autor/reconvindo alega que o instituto da 

reconvenção não é aplicável à ação de busca e apreensão, motivo pelo 

qual, pede a extinção da reconvenção, sem resolução do mérito. 25. 

Conforme é sabido, o pedido de revisão nas ações que tem por objeto 

cláusula de alienação fiduciária é totalmente admissível podendo ser 

discutido os encargos ilegais e abusivos, ante o princípio da economia 

processual e da ampla defesa. 26. Com efeito, o Decreto-Lei nº 911/69 

não traz qualquer impedimento à sua apresentação. Ademais, como é 

sabido, aplica-se às ações de busca e apreensão as regras do 

procedimento comum, e, como tal, pode a reconvenção ser aceita tal como 

apresentada. 27. Posto isso, deixo de acolher a preliminar. DO MÉRITO DA 

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS 28. O requerido alega ser ilegal a cobrança 

de juros remuneratórios de forma capitalizada, pelas instituições 

financeiras, nos contratos de financiamento firmados com a autora. 29. 

Pois bem. No que concerne à possibilidade da capitalização mensal dos 

juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo 

o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do 

julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 

973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior 

a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de 

março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, 

desde que expressamente pactuada, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” 

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE 

CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE ABERTURA 

DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL 

- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com o advento do CDC, 

é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar 

eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. É 

de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da 

cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG). O 

interesse recursal, que repousa no binômio necessidade e utilidade. A 

necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional 

pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a 

utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim 

colimado. Dessa forma, resta prejudicado os pedidos de restituição de 

valores por cobrança da abertura de crédito e nem da emissão de carnê. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da 

publicação no DJE 15/07/2014) “(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de 

prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a 

comutatividade das obrigações pactuadas no 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) 30. Assim, 

uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal (2,64%) 

e a anual (36,71%), e sendo esta última, superior ao duodécuplo da 

mensal (2,64% x 12 = 31,68%), conforme se verifica do contrato acostado 

aos autos (item V-1), entendo que restou prevista de forma expressa e 

clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua 

cobrança. 31. Por isso, tal pleito improcede. DA Tabela Price 32. Há, agora, 

que se analisar a alegação do autor de que a utilização do Sistema 

Francês de capitalização e amortização de débitos (Tabela Price) 

significaria cobrança de taxa de juros superior à contratada, porque 

inflacionaria o saldo devedor. 33. O sistema conhecido como Tabela Price 

consiste em amortização da dívida em prestações periódicas, iguais e 

sucessivas, sendo o valor da prestação composto de duas parcelas, uma 

de juros e outra de capital. 34. De acordo com entendimento já pacificado 

não há ilegalidade na aplicação da referida tabela, consoante se vê dos 

julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA 

EXPRESSAMENTE PACTUADA - ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO - 

ABUSIVIDADE INEXISTENTE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO 

BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – EXPRESSAMENTE PACTUADA - 

EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DECORRENTE DA TABELA 

PRICE – PEDIDO REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. Estipulação dos juros remuneratórios em limite superior a 

12% ao ano, por si só, não reflete abusividade. Precedente do STJ no 

REsp Nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. 

Abusividade também não verificada em relação à taxa média de mercado 

disponibilizada pelo BACEN no mesmo período e mesma modalidade de 

contrato.2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 

um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da 

Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. Sendo que, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente.3. 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); e, viabiliza a 

realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas 

iniciais do contrato bastante acessíveis. (Ap 32952/2018, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS – ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – 

ABUSIVIDADE – OCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – 

APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Os juros 

remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS). A capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada. A aplicação da tabela PRICE, como forma de 

amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão 

somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo 

para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para 

cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual 

praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no 

contrato. (Ap 144648/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 384 de 389



Publicado no DJE 16/05/2018) 35. No caso dos autos, não há que falar-se 

em ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que, mesmo não 

havendo previsão expressa de sua contratação, os juros foram cobrados 

integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor 

amortizado por outra parte das prestações. 36. Além disso, sua aplicação 

estabelece parcelas fixas no contrato de financiamento, permitindo que o 

consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas 

obrigações. 37. Por esta razão, improcede o pleito. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS 38. Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 

1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. 39. A tese de 

limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada 

(Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). Contudo, os juros 

remuneratórios deverão ser limitados à taxa media de mercado. 40. No 

caso dos autos, o autor pugnou pela limitação dos juros remuneratórios 

conforme a taxa de mercado, sem, contudo, discriminar nos autos qual 

seria a taxa aplicada. 41. Assim, considerando que o autor não 

comprovou que as taxas de juros contratados sejam díspares em excesso 

da média praticada no mercado, torna inócuo seu argumento de 

excessividade e abusividade. 42. Por esta razão, improcede o pedido 

neste particular aspecto. DOS JUROS MORATÓRIOS 43. Nos termos da 

Súmula n.º 379, do STJ, "Nos contratos bancários não regidos por 

legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados 

até o limite de 1% ao mês". 44. No caso dos autos, verifico que o contrato 

prevê juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme se verifica 

das cláusulas gerais do contrato (id. 12335788). 45. Dessa forma, deixo 

de afastar o referido encargo, tendo-se em vista que está em 

consonância com a previsão legal. 46. Por esta razão, improcede o pleito. 

DA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS 47. A requerida alega que a 

parcela nº 12 no valor de R$-795,31 (setecentos e noventa e cinco reais e 

trinta e um centavos) foi paga em 24.01.18, antes da propositura da ação, 

e que as parcelas nº 13 e 14 no valor de R$- 1.550,86 (hum mil, 

quinhentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos) foram pagas em 

06.04.18. 48. Pois bem. Compulsando os autos vejo que, de fato, quando 

da propositura da ação (21.03.18), a parcela nº 12 já havia sido paga pela 

requerida, consoante documento anexado no id. 13356913. 49. No tocante 

as parcelas nº 13 e 14, conforme bem informou a requerida, foram pagas 

após a propositura da ação, não havendo qualquer ilicitude no ato, já que, 

no momento da interposição da ação, as parcelas estavam em aberto. 50. 

O intuito da repetição do indébito encontra previsão no parágrafo único do 

art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que “o 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 

51. Todavia, para a configuração do direito de repetição do indébito em 

dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois 

requisitos objetivos, a cobrança indevida e o pagamento pelo consumidor 

do valor indevidamente cobrado, conforme dispõe o artigo supra. 52. In 

casu, embora tenha havido a cobrança indevida da parcela nº 12, já paga 

pela requerida, verifico que não houve o desembolso por parte desta, 

durante o curso da ação de busca e apreensão, razão pela qual, não vejo 

motivos para devolução do valor, se pagos anteriormente. 53. Desta 

forma, uma vez não preenchidos os requisitos acima estabelecidos, a 

restituição em dobro das quantias pagas em excesso pela autora deve ser 

indeferida. DA JUSTIÇA GRATUITA 54. Em que pese a impugnação do 

autor no tocante ao pedido de deferimento da gratuidade processual em 

favor da requerida, vejo que os documentos que se anexaram aos autos 

foram o bastante para comprovar sua condição de hipossuficiência, razão 

pela qual, defiro a justiça gratuita. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 55. Conforme 

se extrai dos autos, constou expressamente do mandado de busca e 

apreensão e citação o prazo de 05 (cinco) dias para o requerido efetuar o 

pagamento da integralidade do débito pendente. 56. Todavia, não 

observado o prazo para o pagamento integral da dívida, tenho que o 

pedido inicial deve ser acolhido por entender que houve o reconhecimento 

do requerido quanto à dívida existente. 57. Sobre mais, em não havendo o 

pagamento da integralidade do débito pendente, deverá o requerido 

responder pela sua inércia. DO DISPOSITIVO 58. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, e nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º 

do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, e 

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade ora 

deferida, nos termos do os termos do art. 98, § 3º do CPC. 59. JULGO 

IMPROCEDENTE a RECONVENÇÃO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e 

CONDENO o requerido/reconvinte ao pagamento dos honorários em favor 

do autor, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade ora deferida, nos 

termos do os termos do art. 98, § 3º do CPC. 60. Após o trânsito em 

julgado arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 61. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006427-12.2020.8.11.0002

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:

ADRIANA DE OLIVEIRA TONACO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

press ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA 

PROCESSO 1006427-12.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADRIANA DE 

OLIVEIRA TONACO Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de ADRIANA DE OLIVEIRA TONACO, 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” (ID 29884025). 3. O autor, por sua vez, pugnou pela 

reconsideração da decisão para comprovação de mora, argumentando a 

validade da notificação juntada aos autos (ID 30934407). 4. Pois bem. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. 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. 6. 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. 7. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 8. 

Custas pagas na distribuição. 9. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007289-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANE XAVIER SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007289-80.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: JEANE XAVIER SOARES Vistos. 1. Cuida-se de ação 

proposta pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 
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requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer 

fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Considerando que a 

parte autora desistiu do prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os 

autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003768-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ROSA DAS DORES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003768-64.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ALICE ROSA DAS DORES 

GONCALVES REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos. . 1. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por ALICE ROSA 

DAS DORES GONÇALVES em face de CREFISA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Aduz, a requerente, que celebrou dois contratos de empréstimo 

consignado com a instituição financeira. O primeiro realizado em 

01/02/2017, no valor de R$ 2.068,28 (dois mil e sessenta e oito reais e 

vinte e oito centavos), a serem pagos em 12 (doze) parcelas de R$ 515,35 

(quinhentos e quinze reais e trinta e cinco centavos). O segundo no valor 

de R$ 2.040,72 (dois mil e quarenta reais e setenta e dois centavos), a 

serem pagos em 12 (doze) parcelas de R$ 515,35 (quinhentos e quinze 

reais e trinta e cinco centavos), conforme contrato n° 040970018414. 3. 

Todavia, alega que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança 

de juros que excedem à taxa média de mercado, razão pela qual, pede a 

sua redução ao patamar de 12% ao ano e a devolução em dobro dos 

valores cobrados em excesso e ainda a condenação da ré ao pagamento 

de danos morais. 4. A requerida foi citada e apresentou sua contestação 

através do id. 23684299, pugnando, em preliminar de mérito, a inépcia da 

inicial e carência da ação. Por fim, pugna pela revogação da justiça 

gratuita concedida à autora e afirma não haver irregularidade na taxa de 

juros contratada. 5. O autor, por sua vez, rechaça a contestação 

apresentada pela requerida (id. 23851283), reafirmando o pedido de 

procedência da ação. 6. Intimados a produzirem as provas, as partes 

requereram o julgamento antecipado da lide. 7. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO 8. Ressalto que a lide em apreço, nos termos do inciso I, do art. 

355, do Código de Processo Civil, é hipótese que comporta o 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, não havendo, dessa forma, a 

necessidade de dilação probatória, pois a prova documental aportada é 

suficiente para o meu convencimento, já que se trata de revisão de 

CLÁUSULAS contratuais. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO DA INÉPCIA DA 

INICIAL 9. O Banco Requerido arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial, 

alegando que o autor não teria observado os requisitos do artigo 330, §2º 

do CPC. 10. Tal dispositivo estabelece: “Artigo 330, § 2º. Nas ações que 

tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito.” 11. Compulsando os autos, verifico que autor 

indicou os valores que entendeu serem controversos, na medida em que 

informou o valor da parcela que se encontra em excesso e o saldo que 

pretende ser devolvido, conforme se observa do bojo da inicial. 12. Assim, 

o autor atendeu ao disposto no art. 330, §2º do CPC, impondo-se a 

rejeição desta preliminar. 13. Por esta razão, rejeito a preliminar de inépcia 

da inicial. DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO 14. A parte requerida 

arguiu, preliminarmente, a carência da ação, ante a falta de interesse 

processual da autora. 15. Como é cediço, o interesse de agir significa a 

utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, ou 

seja, a necessidade de obter através do processo a proteção jurisdicional 

do Estado. 16. A preliminar de ausência de interesse processual é 

questão que se confunde com o mérito e com este deve ser examinada. 

DO MÉRITO 17. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por ALICE ROSA DAS DORES 

GONÇALVES em face de CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos 

narrados no relatório acima. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 18. Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa 

do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. DA POSSIBILIDADE 

DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 19. Reconhecida a 

incidência do CDC ao contrato firmado entre as partes, a autora, na 

qualidade de consumidor, tem o direito de revisar os seus termos que 

reputam ilegais ou abusivos. 20. Afinal, o contrato firmado é de adesão, 

pois já firmado em contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas 

unilateralmente estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve 

ao subscrevê-lo foi aceitar ou não as cláusulas previamente 

estabelecidas pelo réu. A parte autora não teve nenhuma participação na 

elaboração do contrato, cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições 

impostas unilateralmente. 21. Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, 

não tem incidência frente aos contratos de consumo, diante da mitigação 

instituída pelo art. 51, inc. IV do CDC, que determina a nulidade das 

cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas 

ou incompatíveis com a boa-fé. 22. Prevalece atualmente o princípio da 

relatividade do contrato para assegurar o equilíbrio da relação contratual. 

23. Assim, diante da possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado 

entre as partes, passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, 

que foram indicadas pela autora. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 24. A 

autora traz, como único pedido de revisão, a redução dos juros 

remuneratórios ao percentual de 12% ao ano, alegando que o excesso 

fere o disposto no art. 192, § 3º, da Constituição Federal. 25. Pois bem. 

Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros 

remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano 

não são considerados abusivos. 26. A tese de limitação da taxa de juros 

remuneratórios há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e 

Súmula 596 do STF). Sobre o tema, segue os julgados. EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. 

FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO 

A 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. 

ADMISSIBILIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO E 

SERVIÇOS DE TERCEIROS. RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. SEGURO. ADMISSÍVEL. 

COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO DA APÓLICE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DOLO. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. I - As normas do Código de Defesa do 

Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições 

financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior 

Tribunal de Justiça. II - Não será considerada abusiva a taxa dos juros 

remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à 

taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o 

tipo específico de contrato, na época de sua celebração. VI - No que 

tange à repetiçã o de indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do 

CDC, e no art. 940 do Código Civil de 2002, é sabido que caberá a 

devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte 

e que foram cobrados indevidamente, quando restarem comprovados o 

dolo ou a má-fé do credor. VIII - Recursos conhecidos, tendo sido 

parcialmente provido apenas o adesivo. (TJMG - Apelação Cível 

1.0241.17.003704-8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2019, publicação da súmula em 

05/11/2019). EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO DAS PRESTAÇÕES. 

CONTRATO NÃO APRESENTADO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. - Embora o 

IGP-M seja admitido como índice de correção, ausente a comprovação de 

estipulação expressa prevendo a sua adoção como fator de correção do 

saldo devedor, deve ser aplicado aquele que se mostra menos oneroso 

para o consumidor, qual seja, o INPC. Da mesma maneira não é cabível a 

incidência de juros remuneratórios de 12% ao ano, como pretende a ora 

apelante, pois inexiste previsão contratual expressa neste sentido. - A 

cobrança da taxa de transferência por ocasião da cessão de direitos e 

obrigações relativos a contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 386 de 389



entabulado, sem amparo em custos geradores da sua exigência, acarreta 

situação que expõe o consumidor a situação de desvantagem exagerada 

e onerosidade excessiva, contraindo que dispõe o art. 51, IV, §1º, II e III, 

do Código de Defesa do Consumidor. (TJMG - Apelação Cível 

1.0470.16.008822-0/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 31/01/2020) 

27. No caso dos autos, em que pese a possibilidade de redução dos juros 

à taxa média de mercado, vejo que o pedido da autora resumiu-se à 

limitação dos juros remuneratórios ao teto de 12% ao ano. 28. Todavia, 

não comprovou que as taxas de juros contratados sejam díspares em 

excesso da média praticada no mercado, bastando, fosse o caso, a 

juntada de simples tabela de juros extraída do sitio eletrônico do BACEN. 

29. Afinal, cabe a quem alega comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito (CPC, art. 373, I), situação esta não demonstrada pela autora, o que 

torna inócuo seu argumento de excessividade e abusividade. 30. Por esta 

razão, improcede o pedido neste particular aspecto. DOS DANOS MORAIS 

31. Não comprovada a irregularidade na cobrança de juros 

remuneratórios, não há que se falar em condenação da requerida ao 

pagamento dos danos morais. DA JUSTIÇA GRATUITA 32. Quanto à 

impugnação da ré no tocante a gratuidade processual deferida em favor 

da autora, vejo que o pedido não merece acolhimento. 33. Inicialmente, 

vejo que a requerida não comprovou que a autora não seja merecedora 

dos benefícios almejados. 34. Por fim, o documento contido no id. 

19666957 comprova que a autora recebe seus proventos através da 

previdência social, recebendo valores que não comportam o pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. 35. Posto isso, 

mantenho a gratuidade deferida. DO DISPOSITIVO 36. Posto isso, e, por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno a autora ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre 

o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a 

cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC. 37. Transitada em julgado, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

com as baixas de estilo. 38. 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 

1007580-51.2018.8.11.0002 AUTOR(A): ELVIS PAES DE ARRUDA REU: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. . 1. 

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL proposta por ELVIS PAES 

DE ARRUDA em face de CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Aduz, o 

requerente, que celebrou um contrato de empréstimo consignado com a 

instituição financeira, contrato este que contém prestações 

desproporcionais, ante a cobrança de juros que excedem à taxa média de 

mercado, razão pela qual, pede a sua redução ao patamar aceitável. 3. A 

requerida foi citada e apresentou sua contestação através do id. 

22168968, pugnando, em preliminar de mérito, a inépcia da inicial e 

carência da ação. Por fim, pugna pela revogação da justiça gratuita 

concedida à autora e afirma não haver irregularidade na taxa de juros 

contratada. 4. O autor, por sua vez, rechaça a contestação apresentada 

pela requerida (id. 22932474), reafirmando o pedido de procedência da 

ação. 5. Intimados a produzirem as provas, as partes requereram o 

julgamento antecipado da lide. 6. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 7. Ressalto 

que a lide em apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de 

Processo Civil, é hipótese que comporta o JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO, não havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, 

pois a prova documental aportada é suficiente para o meu convencimento, 

já que se trata de revisão de CLÁUSULAS contratuais. DAS 

PRELIMINARES DE MÉRITO DA INÉPCIA DA INICIAL 8. O Banco Requerido 

arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial, alegando que o autor não teria 

observado os requisitos do artigo 330, §2º do CPC. 9. Tal dispositivo 

estabelece: “Artigo 330, § 2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão 

de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação 

de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição 

inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.” 10. 

Compulsando os autos, verifico que o autor, embora não tenha trazido a 

planilha indicando os valores que pretende controverter, foi claro ao 

requerer a limitação dos juros à média mensal praticada pelo mercado. 

Ademais, tais valores, dependem de liquidação da sentença, se 

procedente a ação. 11. Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, por 

entender que as informações apresentadas não ferem o princípio do 

contraditório e são suficientes para a análise do pedido inicial. DA 

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO 12. A parte requerida arguiu, 

preliminarmente, a carência da ação, ante a falta de interesse processual 

da autora. 13. Como é cediço, o interesse de agir significa a utilidade que o 

provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, ou seja, a 

necessidade de obter através do processo a proteção jurisdicional do 

Estado. 14. A preliminar de ausência de interesse processual é questão 

que se confunde com o mérito e com este deve ser examinada. DO 

MÉRITO 15. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL proposta por 

ELVIS PAES DE ARRUDA em face de CREFISA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ambos devidamente qualificados nos 

autos, pelos fatos narrados no relatório acima. DA APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 16. Nos termos da súmula 297, 

STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS 17. Reconhecida a incidência do CDC ao contrato firmado 

entre as partes, a autora, na qualidade de consumidor, tem o direito de 

revisar os seus termos que reputam ilegais ou abusivos. 18. Afinal, o 

contrato firmado é de adesão, pois já firmado em contrato-padrão, 

previamente impresso, com cláusulas unilateralmente estipuladas, ou seja, 

a única opção que a parte autora teve ao subscrevê-lo foi aceitar ou não 

as cláusulas previamente estabelecidas pelo réu. A parte autora não teve 

nenhuma participação na elaboração do contrato, cabendo-lhe apenas 

aderir ou não às condições impostas unilateralmente. 19. Ademais, a 

cláusula “pacta sunt servanda”, não tem incidência frente aos contratos 

de consumo, diante da mitigação instituída pelo art. 51, inc. IV do CDC, que 

determina a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam 

obrigações consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. 20. 

Prevalece atualmente o princípio da relatividade do contrato para 

assegurar o equilíbrio da relação contratual. 21. Assim, diante da 

possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado entre as partes, 

passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, que foram 

indicadas pela autora. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 22. Nos termos do 

Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios 

estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são 

abusivos. 23. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito 

acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 24. Com 

efeito, a mera conjuntura de ter sido estabelecido no contrato firmado 

entre as partes taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, 

não importa, necessariamente, em enriquecimento sem causa da 

instituição financeira ou onerosidade excessiva ao devedor, porquanto 

somente podem ser vistos como abusivos se excederem de forma 

significativa à taxa média praticada no mercado por ocasião da 

contratação. 25. Pois bem, em consulta a tabela fornecida pelo Banco 

Central do Brasil (www.bcb.gov.br), constatei que a taxa média de juros 

das operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – crédito 

pessoal não consignado, no mês de fevereiro de 2018 (período relativo ao 

contrato em exame), foi de 125,66 % ao ano, ou seja, o que dá a entender 

que a média mensal praticada seria na base de 10,47% ao mês, não 

capitalizados. 26. Nota-se nesse caso em específico que a taxa mensal 

contratada (17,00%) é mais elevada do que a taxa média de mercado à 

época da contratação (10,47%), representando um aumento de 62,40 % 

do contrato, ou seja, uma discrepância não passível de aceitação, pois 

ultrapassa uma vez e meia (50%) da média do mercado, evidenciando, 

assim, a abusividade da taxa de juros contratada. 27. Sobre o tema, segue 
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o julgado do Tribunal de Justiça do nosso Estado. APELAÇÃO CÍVEL – 

RECLAMAÇÃO E REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO – JUROS PACTUADOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – 

TARIFAS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADOS 

NO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no 

mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, 

posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. 

“[...] 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual 

remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção 

ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de 

dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente 

da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação 

de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).[...]” (REsp 

1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (destaquei) A jurisprudência é 

pacífica quanto à possibilidade de capitalização mensal de juros na 

hipótese de contrato bancário firmado após o dia 31.03.2000, data da 

entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, e, desde que haja expressa 

previsão contratual. (N.U 1010857-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no 

DJE 10/12/2019) 28. Portanto, diante da irregularidade apontada na fixação 

dos juros remuneratórios no contrato em exame, hei por bem reduzi-los ao 

patamar de 10,47% ao ano, pois que corresponde a taxa média de 

mercado. DA JUSTIÇA GRATUITA 29. Quanto à impugnação da ré no 

tocante a gratuidade processual deferida em favor da autora, vejo que o 

pedido não merece acolhimento. 3. Inicialmente, vejo que a requerida não 

comprovou que a autora não seja merecedora dos benefícios almejados. 

31. Por fim, o documento contido no id. 19666957 comprova que a autora 

recebe seus proventos através da previdência social, recebendo valores 

que não comportam o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. 32. Posto isso, mantenho a gratuidade deferida. DO 

DISPOSITIVO 33. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e 

condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 

2º). 34. Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo. 

35. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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